
Menighedslejr 2022  
9.-11. september på Hedemølle efterskole 
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Så er der menighedslejr! 

For første gang kan Bykirken i Favrskov med stor glæde inviterer til 

menighedslejr! Vi har lejet Hedemølle efterskole og skruet et godt program 

sammen, hvor der er noget for alle aldersgrupper. 

Der er mange gode grunde til at afholde en menighedslejr, men vores ønske 

er især, at det må være et sted, hvor vi som menighed har god tid sammen til 

at lære hinanden (endnu bedre) at kende, samtidig med, at der er god tid til 

også at være sammen med Gud. 

Det vil ske gennem leg, hygge, undervisning, god mad, lovsangs- og 

vidnefællesskab og meget mere. 

Alle er velkommen. Så læs programmet – og meld dig til. 

 

Venlig hilsen Lejrudvalget 

Linda Eliasen, Jacob Vibenholm, Dorte Pedersen og Rasmus Breindahl 
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Program 

Fredag 

17.00 Skolen er åben for ankomst og indkvartering 

18.00 Velkomst, aftensmad og praktiske informationer 

19.00 Ryste-sammen-lege 

20.00 Fredagsfilm for børnene med snacks 

21.00 Andagt og aftensang 

21.30 Aftenkaffe 

22.00 Hygge, hallen er åben, brætspil etc. 

Lørdag 

7.30 Morgenmad frem til 8.30 

9.00 Første bibeltime:  

  De voksne: Johannes Åbenbaringen  v Henrik Jørgensen 

(Indremissionær) 

  Børn og juniorer opdeles og deltager i aktiviteter og  

  bibeltimer ved Karsten Hankelbjerg Steiniche Nielsen (DFS 

  fritidsforkynder) 

10.00 Formiddagskaffe 

10.30 Anden bibeltime: Børn og voksne fortsætter, hvor vi slap ved første 

bibeltime 

12.00 Frokost 

14.00 Menighedsløb for alle 

15.30 Eftermiddagskaffe og derefter kan man: 

 Gå en tur, kreativt værksted, sport i hallen, brætspil, fri hygge 

17.30 Aftensmad 

19.00 Festaften med små konkurrencer 

21.00 Lovsang og vidnesbyrd 

22.00  Aftenkaffe og fri hygge 
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Søndag 

8.00 Morgenmad frem til 8.45 

9.30 Gudstjeneste med børne og juniorkirke 

11.30 Frokost 

12.30 Rengøring af eget værelse og skolen  

 

Praktiske informationer 

Skolens adresse: 

Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro 

 

Pris: 

Hel weekend: 

Voksne: 400 kr. 

Børn 2-18 år: 100 kr. 

Børn < 2 år: Gratis 

Max 1.000 kr. for en husstand. 

  

Dagspris kun for lørdag: 

Voksne: 300 kr. 

Børn 2-18 år: 50 kr. 

Børn < 2 år: Gratis.  

 

Kan indbetales på to måder: 

● Overfør pengene til 5966 – 8060243 og skriv ”Lejr: ” + så meget af 

navnene, som der er plads til 

● Overfør pengene via MobilePay nr. 54511 uden kommentar 

 

Praktisk: 

Når tilmeldingsfristen er nået, så sender vi en mail ud til alle tilmeldte med de 

sidste informationer og praktiske oplysninger. 

På lejren vil der være nogle små opgaver f.eks. opvask, som vil blive fordelt 

mellem alle deltagere. 
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Tilmelding: 

Tilmelding foregår til Rasmus Breindahl på pastor@bykirkenifavrskov.dk Han 

skal bruge følgende information på deltagerne: 

Fulde navn på alle deltagere du tilmelder (skriv alder på børnene): 

E-mail: 

Tlf. nummer: 

Vil du bage en kage eller en pose boller? Hvis ja, så bliver du kontaktet før 

lejren. 

Yderligere oplysninger eller kommentarer: 

 

Tilmeldingsfrist 

28. august 

mailto:pastor@bykirkenifavrskov.dk

