Vinterlejr for unge 2022
Vi prøver igen at holde vinterlejr. Denne gang efter en pause på grund af corona, og ja tiden går, og
I bliver bare så store.
Vinterlejren bliver i år delt, så jer der går til konfirmationsforberedelse eller lige er konfirmeret kan
komme på lejr fra søndag til tirsdag i vinterferien.
Tema for lejren er: Skabelse - 1. Mos. kap. 1-3 (skabelsesberetningen), hvordan mennesket faldt og
noget om, hvordan vi skal leve og arbejde.

Program:
Søndag
14.00 Gudstjeneste i Gratiakirken
16.30 Ankomst til hytten
18.00 Aftensmad
19.30 Bibelstudie
20.30 Vi spiller spil sammen v/ Mads
22.00 Forfriskning
Mandag
09.00 Morgenmad
10.00 Bibelstudie
12.00 Frokost
Ud – sneboldkamp?
15.00 Forfriskning
Brætspil/skærmtid/fri leg
18.00 Aftensmad
19.30 Film: Inception m. Mads
Tirsdag
10.00 Morgenmad
11.00 Bibelstudie
12.00 Frokost
Oprydning og rengøring af hytten
Ca. 14.30 hjem
Vi er på lejr sammen, så mobiltelefon m.v kan være fremme i skærmtiden mandag eftermiddag (se
programmet). Ellers ønsker vi at opbevare alle mobilerne i en kasse. Det er selvfølgelig ok at få sin
mobil, hvis man har behov for at ringe hjem. Men vi ønsker en lejr uden sociale medie, snapchat,
youtube osv.
Praktiske oplysninger
- Lejrens adresse: Sindstou-hytten, Sindbjerg Mosevej 14-16, 8600 Silkeborg
- Tidspunkt: fra søndag den 13. februar kl. 16.30 til tirsdag den 15. februar kl ca. 14.30.
- Pris: 200 kr. pr. deltager. Vi forventer at forældre træffer aftale om at bringe og hente.
- Betaling til Gratiakirken på mobilpay 51181 senest ved lejrens begyndelse.

-

Tilmelding: senest søndag den 30. januar til: Svend-Erik Haahr, e-mail:
svenderikh@yahoo.dk, tlf. 20 97 82 76

Ved tilmelding oplys venligst:
• Navn
• Alder
• E-mail
• Er der noget du ikke kan tåle at spise. Eller særlig hensyn?
Lejren arrangeres af Gratiakirken
Ledere på lejren: Mads Høj Christiansen, Line Obel Kristensen og Svend-Erik Haahr. Pastor Leif
kommer og er med til bibeltimer.
Gældende regler for corona skal selvfølgelig også overholdes på lejr. Der bliver sendt deltagerbrev
ud med regler for, hvordan vi må være sammen på lejren. Dvs. mundbind, afspritning m.v.
Spørgsmål vedr. lejren – kontakt gerne Svend-Erik, se oplysning under tilmelding.

