
Menighedslejr 
Sammen på vej 

6-8 September 2019 



Skal vi være sammen på vej? 

Årstemaet i Kronborgvejens Kirkecenter er ”Sammen på vej”, og vi 
har rigtig meget lyst til at være på vej sammen med dig denne week-
end. Det gælder uanset, hvilken tilknytning du har til kirken. Vi lever 
og vokser, når vi er sammen med mennesker, der er nået til et andet 
sted i deres liv og tro, end vi selv er, og det er dét, denne lejr handler 
om. 

Vi skal være på den nystiftede Thy Sportsefterskole tæt på Hundborg, 
som er et virkeligt dejligt sted med masser af muligheder. Der er 
plads til stille snakke, sport, spil, gåture og andre former for samvær. 
Der er gode værelser, og det ligger et fantastisk sted med skønne 
udenoms arealer.  

Vi får besøg af Chris Simmons, der til dagligt er præst i Brighton Vine-
yard i England. Han vil tale ud fra årstemaet og dele ud af den erfa-
ring, han selv har med at leve et liv med Jesus, samtidig med at han er 
på vej sammen med mennesker, der ikke kender Ham. Al undervis-
ning oversættes til dansk. 

Tilmelding 

Tilmelding kan ske på tilmeldingsblanketten nederst på denne side 

(afleveres i postkassen ved kontoret i kirken eller til Svend Ryborg), 

eller det kan ske elektronisk på kirkens hjemmeside (LINK).  

Sidste tilmelding er d. 25/8 

Tilmelding  
Kan også gøres elektronisk her: https://kkirkecenter.dk/tilmelding-til-menighedslejr 
 

Navn(e) voksne:____________________________________________  

Navne og alder børn: _______________________________________ 

Deltager i hele lejren         Deltager kun lørdag  

Ønsker enkelt værelse i det omfang det er muligt  

https://kkirkecenter.dk/tilmelding-til-menighedslejr
https://kkirkecenter.dk/tilmelding-til-menighedslejr


Program 

Fredag d. 6/9 

kl. 18:00 Vi begynder at ankomme og finde os til rette. Du må gerne 
medbringe mad, hvis du gerne vil spise på skolen. 
Kl. 19.00 er der Fredagshygge med lovsang og troshistorier fra folk fra 
kirken og Disney Sjov for børnene. 
Efterfølgende vil der være kaffe og mulighed for bål, sport i hallen, 
spil, snak og hygge. 
 

Lørdag d. 7/9 

Kl. 07:30 - 08.30 er der morgenmad. 

Kl. 09:00 starter formiddagens undervisning med Chris Simmons, 

samtidig med at der er program for børnene. 

Kl. 12:30 spiser vi frokost. 

Kl. 13:30 er der aktiviteter for alle aldre - f.eks. Gå-tur, sport inden-

dørs og udendørs, diverse ”havespil” - eller en middagssøvn til de 

værdigt trængende. 

Kl. 15:30 er der kaffe og kage. 

Kl. 16:00 er der forskellige workshops man kan vælge sig på: 

 Mulighed 1: De åndelige gaver i praksis v. Chris Simmons. 

 Mulighed 2: Sange vi aldrig glemmer v. Anny Jonasen. 

 Mulighed 3: En snak om tro - to og to. 

Kl. 18:00 spiser vi festmiddag. 

Kl. 19:30 holder vi aftenmøde med Chris Simmons. 

 

Søndag d. 8/9 

Kl. 08.30 er der morgenmad, hvorefter vi rengør vores egne værelser. 

Kl. 10:00 er der familiegudstjeneste med efterfølgende kaffe. 

Kl. 11:30 gør vi rent på fællesarealerne. 

Kl. 12:30 siger vi tak for denne gang. 



Praktiske oplysninger 

Tid: 6.-8. september 2019 

Sted: Thy Sportsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted. Se mere på 
https://www.thylandcenteret.dk 

Priser 
Voksen hele weekenden:   325 kr. 
Voksen lørdag:    250 kr. 
Studerende hele weekenden:  200 kr 
Fra 13-18 år hele weekenden: 150 kr. 
Børn under 12 er gratis 
Max pris for en familie:   800 kr. 

Vi hjælper hinanden med de praktiske opgaver i forbindelse med mad  
og rengøring. 

Medbring dyne, pude, sengetøj, lagen, håndklæder, udendørs tøj og 
sko, indendørs sportstøj og sko, spil, og andre hyggeting. 

Betaling 

Betaling kan foregå på Mobilepay 36842, eller ved bankoverførsel til 
reg. 9090 konto. 0585644900 - eller evt. kontant på lejren 

Husk at skrive navn og menighedslejr i kommentarfeltet. 

https://www.thylandcenteret.dk

