
Fredag d. 4/10 

19.00 Ankomst og indkvartering. 

20.00 Bibeltime nr. 1 ved Dan Hessellund.      
 Emne: At bede med og til Kristus ud fra Salmernes Bog. 
 Mens der er bibeltime, vises der evt. film for børn/juniorer.  

21.30 Kaffe, hygge, brætspils-café, LMU hygge, strikkeklub. 

Lørdag d. 5/6  

8.00 -8.45 Morgenbuffet. 

9.25 Flaghejsning og derefter bedemøde i pejsestuen. 

10.00 Bibeltime nr. 2 ved Dan Hessellund.                                               
Emne: At bede med og til Kristus ud fra Salmernes Bog.             
Mens der er bibeltime er der børnebibeltime for børn/juniorer 

12.00 Middag. 

13.30 Familie-løb med aktiviteter for børn og voksne.  

15.00 Kaffe. 

16.00 Bibeltime nr. 3 ved Dan Hessellund.                
 Emne: At bede med og til Kristus ud fra Salmernes Bog. 
 Mens der er bibeltime er der bål-aktivitet ved shelter. 

17.30 Aftensmad. 

19.00 Hyggeaften for alle. Vi starter med forskellige indslag for børn. 

19.30 Børnene trækker ind i pejsestuen, hvor de i pyjamas har fælles 

tandbørstning og får læst godnathistorie. 

19.35 Vi andre fortsætter med forskellige quizzer og konkurrencer m.m. 

20.45 Kaffe.  

21.30 Frit samvær i pejsestuen.  

 Herefter natmad og LMU hygge. 

Søndag 6/10 

8.30 - 9.15 Morgenbuffet. 

9.25 Flaghejsning og derefter bedemøde i pejsestuen. 

10.00 Bibeltime nr. 4 ved Dan Hessellund.       
 Emne: At bede med og til Kristus ud fra Salmernes Bog.   
 Mens der er bibeltime er der børnebibeltime for børn/juniorer. 

 

Praktiske oplysninger: 

Taler : Dan Hessellund, Landsprædikant i LM.  

Lejradresse:  Virksund Kursuscenter, Livøvej 5, Virksund 7840 Højslev.                                   
 Tlf.: 7670 5000 -  Mobil: 5051 5031 - Mail@virksund.dk 

Medbring: Lagen og pude-dynebetræk (dyner og puder findes på værelserne),
 håndklæder og hvad du ellers for brug for på weekendlejr. 

Gerne musikinstrument, spil m.m. 

For alle slikmunde vil der blive mulighed for at købe slik op til flere gange i løbet 
af lejren. 

 

Tilmelding senest fredag d. 20. September 2019 til: 

Kirsten Hejlesen på tlf. 3095 9210 eller e-mail: chr.hej@hotmail.com 

Husk at oplyse ved tilmelding: 

 Navn: 

 Tlf.nr. evt. mailadr.: 

 Alder på evt. børn/teenagere. 

 Husk at oplyse hvis du kun deltager i en del af lejren: 

 Specielle ønsker til mad, indlogering og transport: 

mailto:chr.hej@hotmail.com


Vedr. Betaling: 

For at give så mange som muligt mulighed for at komme med på lejren,                       
har vi besluttet, at lejren er gratis.                                                                                    

Lejren bliver finansieret af frivillige gaver. 

Der bliver mulighed for at indbetale en gave på                                                           
LM Nørresundby kredsens konto: 7459-1033662 inden lejren,                                  

og der bliver også mulighed for at give en pengegave på lejren. 

 

 

 

Lejrudvalg: 

Lisbeth og Per Madsen 25115785/31697445 

Kirsten Elisabeth og Hans Peter Hansen 51924606/51924628 

Birte og Carl Richard Hansen 21788786/23710825 

Kirsten og Christian Hejlesen 30959210/42925109 

 

       

Vi glæder os til at se jer alle  

Velkommen på weekendlejr 

 

VELKOMMEN PÅ 
WEEKENDLEJR 

 

 

4. - 6. oktober 2019 

Virksund Kursuscenter 

Arr.: Luthersk Mission Nørresundby 


