Kvindelejr på Birkedal

7.-9. september 2018

Velkommen på kvindelejr
Fredag
18.00
19.30
21.00

Aftensmad
”Kvinder med håb – et verdensomspændende projekt”
v/ Anette Jensen
Aftenkaffe

Lørdag
8.00
9.30
10.30
11.00
12.30
14.15
16.00
18.00
19.45
21.00

Morgenmad
Bibeltime v/ Milka Koefoed-Jespersen: ”Sand og stjerner”
Formiddagskaffe
Tematime 1 v/ Louise Sølvsten Nissen: ”At skjule sig i skam” - om
at se sin ’nøgenheds skam’, om at se sig selv udefra, og om hvad
skammen gør ved os
Middag
Lidt for sjov
Tematime 2 v/ Louise Sølvsten Nissen: ”At blive set med nådige
øjne” - om håbet for den skamfulde, og hvordan vi hjælper
hinanden
Aftensmad
Lovsangs- og vidneaften v/ Maria Kofod Drejer, Malene Madsen og
Annika Ørting
Aftenkaffe og efterfølgende lotteri

Søndag
8.00
9.45
10.00
11.30
12.00
14.00

Morgenmad
Formiddagskaffe
Bibeltime v/ Milka Koefoed-Jespersen: ”Nådens overflod”
Sammenpakning og rengøring
Middag og afslutning
Afrejse

Lejrens talere
Anette S. Jensen, 52 år, bor i Vamdrup i Sønderjylland, gift med Henrik
og har tre voksne børn, to svigerbørn og et barnebarn.
Informationsmedarbejder i Norea Mediemission, ansat siden 2002 og
arbejder med ”Kvinder med håb”.

Milka Koefoed-Jespersen, 25 år, bosiddende på Østerbro, teologistuderende, glad for alle slags mennesker, kaffe og kage er et hit, nyder
at se Matador og strikke karklude. At lære Gud at kende og vokse i
kærlighed til ham er det bedste.
Louise Sølvsten Nissen, 41 år, bor i Køge med sin mand, Rene, og
deres 3 børn. Er uddannet psykolog og arbejder dels som selvstændig og
dels (indtil sommer) i PPR. Er fra august ansat som lærer på Luthersk
Missions Højskole i Hillerød. Nyder at være i haven, elsker hygge og
gode snakke og er optaget af emner i krydsfeltet mellem psykologi og
kristendom.
Maria Kofod Drejer, Malene Madsen og Annika Ørting: Maria, 23 år, gift
med Yannick og bor i Vanløse. Arbejder som pædagogmedhjælper på en
specialskole. Synger og spiller musik i forskellige sammenhænge og bruger
musikken til, at mennesker lærer Jesus at kende. Malene, 23 år, oprindeligt
fra Vestjylland, men bor nu på Frederiksberg og er fysioterapeutstuderende.
Spiller med i en af lovsangsgrupperne i Hvidovre Frimenighed. Annika, 23 år,
gift med Mads og bor i Vanløse og er medicinstuderende. Glad for Jesus og for
at lovsynge ham.
Med venlig hilsen lederteamet:
Kristine Engell-Kofoed, Marianne Korsholm, Lilian Blomqvist Sundgaard og
Vibeke Haahr Lynderup

Jeg tilmelder mig kvindelejren 7.-9. september 2018
Navn:______________________________
Tlf.___________________
Adresse: _________________________________________________
Jeg kan evt. sove i overkøje ___.
Jeg kører selv ___ og kan have ___ (antal) med i bilen.
Jeg vil gerne køre med ___.
Jeg vil gerne hentes v. Overdrevsvej ___.
(Husk at svare på alle spørgsmålene hvis du ringer eller mailer.)

Praktiske oplysninger
Sted:

Birkedal
Overdrevsvej 10, Undløse
4340 Tølløse

Hjemmeside:

www.birkedal-lejren.dk

Telefon:

59 18 94 65

Pris:

kr. 350 for hele weekenden
Halv pris for studerende

Transport:

Der er i vid udstrækning mulighed for kørsel i private biler.
Hvis dette ønskes, skal det meddeles ved tilmelding, så vil
vi forsøge at finde en plads. Der skal betales kr. 75,- for
tur/retur til chaufføren.
Alternativt kan regionaltoget tages fra København H/Valby
St./Høje Taastrup St. til Tølløse St. Skift til Bus 530 med
retning mod Holbæk st. – stå af ved Overdrevsvej i
Undløse. Herfra er der 1,9 km. til lejren.
Opsamling v. Overdrevsvej kan aftales – hvis dette ønskes,
skal det meddeles ved tilmelding.

Medbring det du behøver til en weekend – inkl. dyne/pude og sengelinned –
samt evt. en lille gave til et lotteri til fordel for kvindelejren.
Der er bogsalg på lejren.
Arrangør:

Luthersk Mission, København

Tilmeldingsfrist:

26. august 2018

Send slippen, ring eller email til:
Vibeke Haahr Lynderup
Frydenstrands Allé 64
2650 Hvidovre
Tlf.: 27 59 23 14
Email: vibeke.lynderup@gmail.com

