Kvindelejr på Birkedal

6.-8. september 2019

Velkommen på kvindelejr
Fredag
18.00
19.30
20.00
21.00

Aftensmad
Ryste sammen
Tematime 1 v/ Helene Lilleøre: Gud og hverdagen
Aftenkaffe

Lørdag
8.00
9.30
11.00
12.00
13.15
14.30
16.30
18.00
19.45
21.30

Morgenmad
Bibeltime v/ Natasja Michael: Eva fulgte sit hjerte!
1. Mosebog 3, 1-13
Tematime 2 v/ Helene Lilleøre: Gud og kreativitet
Middag
Fodbold (frivilligt)
Bingo-banko
Etiopien – et land, en kirke i vækst v/ Hanna Rasmussen
Aftensmad
Lovsangs- og vidneaften v/ Maria Bærentsen
Aftenkaffe

Søndag
8.00
9.45
10.00
11.30
12.00
14.00

Morgenmad
Formiddagskaffe
Bibeltime v/ Natasja Michael: Enok fulgte Gud
1. Mosebog 5, 21-25
Sammenpakning og rengøring
Middag og afslutning
Afrejse

Lejrens talere
Helene Lilleøre, bor i København og studerer 'Kristendom, Kultur og
Kommunikation'. Er desuden helt pjattet med søde kartofler, synes Italien er et
af de bedste rejsemål og så elsker hun at synge i kor med sine medstuderende
hver torsdag.
Natasja Michael, 39 år gammel - holder af at læse bøger, snakke med
mennesker, drikke kaffe med mælk, lave havearbejde og lækker mad.
Uddannet lærer - arbejder nu på Esajasskolen. Har tidligere arbejdet på
efterskole og højskole.
Hanna Rasmussen, 65 år og uddannet lærer. Har arbejdet som missionær i
Etiopien i 25 år - først på Den Norske Skole i Addis Ababa og senere for
Mekane Yesus Kirken i den sydvestlige del af Etiopien med forskellige
undervisningsopgaver for kvinder og som bibelskolelærer samt en del praktiske
opgaver.
Maria Bærentsen, 25 år og læser psykologi på Københavns Universitet. Musik
og særligt lovsang fylder meget i Marias liv, fordi det for hende er en af de
allerbedste måder at være sammen med Gud på.
Med venlig hilsen lederteamet:
Kristine Engell-Kofoed, Marianne Korsholm, Lilian Blomqvist Sundgaard og
Vibeke Haahr Lynderup
------------------------------------------------Jeg tilmelder mig kvindelejren 6.-8. september 2019
Navn:______________________________
Tlf.___________________
Adresse: _________________________________________________
Jeg vil gerne bo sammen med ____________________________
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 Bingo-banko til fordel for kvindelejren.
Arrangør:

Luthersk Mission, København

Tilmeldingsfrist:

25. august 2019

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

