Kvindelejr på Birkedal

8.-10. september 2017

Velkommen på kvindelejr
Fredag
18.00
19.30
21.00

Aftensmad
”Verden kommer til os” v/ Else Wiwe
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/ Helene Sejergaard: ”Jeg Er den, jeg Er”
Formiddagskaffe
Tematime 1 v/ Anne Bodilsen: ”Aktiv dødshjælp eller
hjælp til døende”
Middag
Lidt for sjov
Tematime 2 v/ Anne Bodilsen: ”Skabt i Guds billede”
Aftensmad
Lovsangs- og vidneaften v/ Eva Ørting og
Eva Marie Kondras-Bjerager Kamp
Aftenkaffe og efterfølgende lotteri

Søndag
8.00
9.45
10.00
11.30
12.00
14.00

Morgenmad
Formiddagskaffe
Bibeltime v/ Helene Sejergaard:
”Jeg må være den, jeg er”
Sammenpakning og rengøring
Middag og afslutning
Afrejse

Lejrens talere
Else Wiwe, 60 år, bor i Haderslev, gift med Kjeld og har tre voksne
børn. Er tværkulturel konsulent i Luthersk Mission, bruger al min
erfaring fra mange år som missionær i Tanzania. Brænder for, at
flygtninge som kommer til os i DK, må blive mødt af kristen omsorg og
verdens bedste budskab.

Helene Sejergaard, eksiljyde i Kbh, sygeplejerske - og elsker det!
Frihed i Kristus betyder alt. Gode relationer, opbyggende og
udfordrende samtaler, smukke naturoplevelser, bål, kaffe, chokolade,
flybiletter, sproglige finurligheder, mennesker af alle kulører og
kulturer inspirerer mig og har stor betydning for mig.
Anne Bodilsen, 35 år, læge, uddanner mig til speciallæge i mavetarm kirurgi, PhD 2015 i projekt om brystkræftkirurgi. Formand for
Kristelig Lægeforening siden 2016. Bor i Aarhus. Passer min
kolonihave, tager til fodbold for at supporte yndlingsholdet og syr
kjoler.
Eva Ørting og Eva Maria Kondras-Bjerager Kamp. Eva Ø, 45 år,
mor til tre og svigermor til to, uddannet lærer. Arbejder på
Esajasskolen og er kollega med Eva Maria. Eva Maria, 27 år, gift med
Jonas, uddannet skuespiller/sanger/danser i London, arbejder nu som
lærer på Esajasskolen. Har tidligere arbejdet med gospel i Polen. Vi
glæder os begge til at synge med jer på lejren!
Med venlig hilsen lederteamet:
Kristine Engell-Kofoed, Marianne Korsholm, Lilian Blomqvist Sundgaard
og Vibeke Haahr Lynderup

Jeg tilmelder mig kvindelejren 8.-10. september 2017
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:

27. august 2017

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

