
Menighedslejr 
Fællesskaber i forventning 

4-6 September 2020 



Vil du være i forventning sammen med os andre? 

Vi er i stor forventning til at være sammen med  Tommy og Rhonda 
Mathisen (tidligere Hughey). Rhonda er direktør for Fusion Norge, og 
forfatteren til bogen ”Desperat efter Guds nærvær”. Og netop Guds 
nærvær er noget, der ligger Rhondas hjerte nær. Ikke kun Guds nær-
vær til den enkelte men også Guds nærvær i kirken, i byen og i hele 
samfundet. Hun har personligt set, hvordan byer rundt omkring i ver-
den er blevet forvandlet af Gud, og hvordan en by der er præget af 
Guds nærvær ser ud. På lejren vil hun dele ud af sine erfaringer og 
være med til at løfte barren for, hvad det vil sige at være 
”Fælleskaber i forventning”. 

Al undervisning oversættes til dansk. 

Vi skal være på den nystiftede Thy Sportsefterskole tæt på Hundborg, 
som er et virkelig 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.  

Tilmelding 

Tilmelding kan ske på tilmeldingsblanketten nederst på denne side 

(afleveres i postkassen ved kontoret i kirken eller til Elis Pedersen), 

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

Sidste tilmelding er d. 23/8 

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. 4/9 

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 i 
kirken og hygge for børnene. 
Efterfølgende vil der være kaffe og mulighed for sport i hallen, spil, 
snak og hygge. 
 

Lørdag d. 5/9 

Kl. 07:30 - 08:30 er der morgenmad. 

Kl. 09:00 starter formiddagens undervisning med Rhonda 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 oplæg og dialog om det åndelige liv i hjemmet v.  

Rhonda. 

Hvis du er mere til afslapning, vil der være mulighed for at lave kreati-

ve ting, spille eller strikke i caféen. 

Kl. 18:00 spiser vi festmiddag. 

Kl. 19:30 holder vi aftenmøde med Rhonda. 

 

Søndag d. 6/9 

Kl. 08:30 er der morgenmad, hvorefter vi rengør vores egne værelser. 

Kl. 10:00 er der familiegudstjeneste, hvor Rhonda taler. Efterfølgende 

er der kaffe. 

Kl. 11:30 gør vi rent på fællesarealerne. 



Praktiske oplysninger 

Tid: 4.-6. september 2020 

Sted: Thy Sportsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted. Se mere på 
www.thysportsefterskole.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. 


