
       Menighedslejr 2018 

   
 

 

Velkommen på menighedslejr. Vi har glædet os til at være sammen med jer og er i stor 

forventning til Herren. 

 

Lejrens taler: Birger Reuss Schmidt, der er prædikant på vores menighedslejr. Han bor 

i Hillerød og er menighedskonsulent i Luthersk Mission.  
 
 'TRO MED KONSEKVENSER' 

 

Efeserbrevet er et meget centralt brev i NT. Det taler stærkt både om, hvad Jesus har 

gjort og om troens konsekvenser i den kristnes liv. Der bliver ikke tale om en vers-for-

vers gennemgang af teksterne, men vi vil sætte fokus på nogle af Paulus’ mærkesager i 

brevet og undersøge, hvad de betyder for os i dag. 

 

Del-emner for de 5 timer:  

(1)GUDS ÆRE (Ef 1,3-14) 

(2)GODE GERNINGER (Ef 2,1-10) 

(3)KRISTI LEGEME (Ef 4,1-17 + 2,11-22)) 

(4)TROENS KAMP (Ef 4,17-5,15 + 6,10-18) 

(5)FYLDT AF ÅNDEN (Ef 5,15-6,9) 

 

Gode hilsner 

Lejrudvalgte        Efeserbrevet 2:8 

”For af den nåde er I frelst ved 

tro. Og det skyldes ikke jer selv, 

gaven er Guds.” 

 

 

 



Program for weekenden 
 

Fredag, tovholder: Søren Andersen        

  

18:30  Pølser og brød v. shelters + selskabslege      

   

19.20  Betaling for lejr    

       

19:20   Film for børn (4-8 år)    

                    

20.30  Film for børn ( 9-12 år) 

 

20:30     Aftenmøde (1. time), juniorer og Teen er 

             inviteret med.     

 

21:30   Aftenkaffe     

    

22.00  Aftenhygge for juniorer og Teen 

            

            

  

Lørdag, tovholder: Søren Andersen 

 

7:00   Morgendukkert, hvis du tør    

 

7:30-9:00 Morgenmad    

       

9:30-11:30 Morgenmøde (2. + 3. time)  

 

9:30 - 11:00 Mini, maxi, junior og teen. 

 

11:30-12:00 LMBU generalforsamling  

 

12:00   Frokost  

 

13:30   Prøv dine evner af som skytte, disckaster og Ole opfinder. 

 

15:00   Kaffe     

  

16:00  KÆMPEHINT for junior-  

  Spor + teenspor  

 

18:00-19:30 Festaften med underholdning   

“Det perfekte minut” 

 

20:30   Aftenmøde (4. time)  

 

21:15   Lovsang og vidnesbyrd herefter hygge i spisesalen. 

 

 

 

 



 

 

Søndag, tovholder Jakob  

 

7:00   Morgendukkert  

  

7:30-9:00  Morgenmad  

 

9:45  Gudstjeneste (5. time)  

Herunder er der også mini+ maxiscratz og    

junior. 

  

11:30   Frokost  

  Herefter slikbod  

 

13:00   Oprydning og rengøring  

 

   

 

 

 

 


