
Velkommen på sommerlejr  

5 dage i juli - for alle aldre - med gamle og nye venner - 

med menighed og familie - på Musikefterskolen i 

Humble på Langeland. 

Skolen har gode værelser for både børnefamilier, unge 

og ældre. To dygtige køkkendamer laver mad. Der er 

spisesal, mødesal og sportshal. Skolegården med bænke 

i sol eller skygge indbyder til at få snakket og lyttet. Der 

er græsplæne med plads til leg, boldspil og kroket. 

Desuden bålplads. Og på græsset er altid et stille hjørne 

til en middagslur i skyggen. Ristinge Strand 3 km fra 

skolen har den fineste badestrand.    
 

Vi begynder hver dag med morgenmad og flag-hejsning. 

Morgenandagten på hverdage kl. 9.30 samler alle 

deltagere, hvor vi lægger dagen i Guds hænder. Derefter 

går børnene til børnemøde og unge og voksne til 

bibelundervisning og foredrag. Eftermiddagen byder på 

fritid, sport og basar. ½5 mulighed for seminar eller 

uddybning af formiddagens undervisning i grupper. Om 

aftenen er der familiemøde for alle. Første del med 

fokus på de mindste. Efter kort pause, hvor der ”puttes”, 

fortsættes med sang, forkyndelse og aftenbøn. Aftenen 

slutter med café. 
 

FORKYNDELSE OG UNDERVISNING 

Kirkens præster Sigmund Hjorthaug, Egå, og Leif G. 

Jensen, Aarhus, og pastor Claudio Flor, Luther-Tyndale 

Church i London (Evangelisk Luthersk Kirke i England).  

* Morgenbøn og aftenmøder over Johannes 1-4.  

* Bibelstudie: Efeserbrevet 5-6.  

* Temastudie ud fra bogen ”hellig hverdag”. 

BASAR og UNDERHOLDNING 

Tirsdag holdes eftermiddags-basar i skolens gård med 

vafler, kaffe og konkurrencer. Voksen-underholdning 

tirsdag aften efter familiemødet. Der samles ind til 

børnehjemmet  ISST (Den hellige treenigheds børne-

hjem) i Moreira i syd-Brasilien. 

ANKOMST & INDKVARTERING 

Ankomst lørdag d. 18. juli fra kl. ca. 16 med indkvar-

tering. Torsdag d. 23. juli fælles rengøring kl. 10-12. 

Derefter frokost og afrejse.

TILMELDING  

frem til 23. juni 2015 til Svend-Erik Haahr 

Frederiksberggade 12, 6640 Lunderskov.  

Mobil: 20 97 82 76. Mail: sommerlejr2015@vivit.dk 

Oplys ved tilmelding: 

• Antal personer og prisgruppe(r) (se skemaet).  

• Tidspunkt for ankomst og afrejse. 

• Navn, adresse, e-mail, telefon. 

• Om du kan bage en kage og tage den med. 

• Om du ønsker at købe bogen ”Hellig Hverdag” 

af Gene E. Weith.  På dansk udgivet af Logos 

Media. Normalpris 180. Lejr-pris 135.  
 

PRIS 

Gruppe Alder Alle dage Pr. døgn Pr. måltid 

A 0-2 Gratis Gratis Gratis 

B 3-11   520 140 Gratis 

C 12-17   850 220 30 

D 18-99 1.550 400 70 

E Stud. 1.050 240 40 

Ved t i lmeld ing inden 23.6 gives 10% rabat.  

Prisen er inkl. alle måltider og værelse (2- eller 4-sengs-

værelse). Mulighed for enkeltværelse. Deltagere med-

bringer sengetøj og kan blive spurgt om at hjælpe med 

til opvask, borddækning og rengøring.  

Der er mulighed for prisnedslag efter aftale!  

Lejrens bankkonto Frøs Herreds Spk: 9735-0003800032 
 

MEDBRING 

• sovepose/dyne og lagen 

• bibel, papir, blyant + gerne musikinstrument 

• medbragt mad lørdag kl. 18 ved ankomst 

• evt. badetøj  
 

LEJRUDVALG 

Menigheden i Aarhus ved Christoffer Lund Larsen, Eva 

og Svend-Erik Haahr, Carsten Nielsen og Lea og Anders 

Henriksen (lejrledere). Kontakt mobil 26 11 40 32. 

 

SOMMERLEJRENS ADRESSE 

Musikefterskolen, Hovedgaden 21, 5932 Humble, 

Langeland. 

 

 

 

Sommerlejr 

på Langeland 

18. – 23. juli 2015 
 

”Kristne i verden – men ikke af 

verden” 

 
Arrangør:  

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 
www.vivit.dk/sommerlejr



 

Tema & program  
 

”KRISTNE I VERDEN,  

MEN IKKE AF VERDEN.”  

Ordene stammer fra Johannes-

evangeliet 14-17. Her hører vi Jesus 

tale til sine disciple om deres liv efter 

hans død og opstandelse. Hvordan 

ville det gå dem i verden?  
 

Skulle de trække sig tilbage fra verden 

i lukkede ”menigheds-klubber”? Eller 

skulle de før eller senere give op og 

overgive sig til den måde, verden leve-

de på, den verden, som korsfæstede 

deres Herre?  - Er det også vore alter-

nativer som kristne i vores tid og kul-

tur? – Kan det overhovedet lade sig 

gøre at leve i kærlighed og tjeneste i 

en verden, hvor umoral, amoral, ond-

skab, selviskhed og død vedrører os 

alle?  
 

Jesus svarede dengang og siger også til 

os: Jeg kommer til jer efter min opstan-

delse og frelser jer! Jeg og min Fader 

vil bevare jer fra det onde. Og jeg 

sender jer til verden, ligesom jeg selv 

blev sendt (Joh 17,15-20). Derfor kan 

og må vi leve i verden og frygtløst 

tjene hinanden og andre i hverdagen.  
 

På årets sommerlejr vil vi nyde god 

mad, sommersol, natur og langelandsk 

kultur. Vi vil bruge formiddagene på at 

finde trygheden hos Gud og høre hans 

kald til at leve i verden med tro og håb 

– i kærlighed. Og om aftenen vil vi 

synge om det og høre det prædiket ind 

i vore liv. 
 

Tænk at genopdage, at Gud er hos os 

søndag og hverdag med sin Frelse og 

med sit Kald til at elske og tjene vor 

næste!  

 Lørdag 18. juli Søndag 19. juli Mandag 20. juli Tirsdag 21. juli Onsdag 22. juli Torsdag 23. juli 
8:00                                                                                     M O R G E N M A D 

9:15 F l a g h e j s n i n g   med sang   
9:30  M O R G E N B Ø N  med sang, dagens ord og andagt   

Joh 2,1-10 SH Joh 3,1-6 SH Joh 4,7-15 LGJ Joh 17,15-20 LGJ  
Afslutning 10:00 GUDSTJENESTE 

S.Hjorthaug (liturgi)  
C.Flor (prædiken) 
 

Børnemøde under 
prædiken.  
 

Kollekt til kirkens 
arbejde i DK 

B Ø R N E-  og  J U N I O R M Ø D E 

Joh 2,1-11: ”Tre dage efter”  
Jesus hos familien - til fest 

Joh 3,1-21: ”Om natten”  
Hos Jesus – når det er mørkt 

Joh 4,1-42: ”Midt på dagen” 
Jesus hos dig - om middagen 

 
Rengøring  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frokost 
 
Afrejse 

10:00 B I B E L S T U D I E 

At leve i verden  
Ef 5,1-20. Claudio Flor 

At leve i Guds familie 
Ef 5,21-6,9. Claudio Flor 

At leve under Guds beskyttelse 
Ef 6,10-20. Claudio Flor 

10:45 F r u g t   o g   f o r f r i s k n i n g     i   s o l e n   e l l e r    i    s k y g g e n 

11:15  T E M A S T U D I E 
Gud arbejder for din næste gennem dig – og for dig gennem din næste! LGJ 

 1. Den kristnes kald i verden. 
2. Gud arbejder gennem … 
3. Formålet med kaldet 

4. At finde sit ”kald” 
5-8. Dit kald på arbejde, i fami-
lie, samfund og menighed 

9. Kaldets etik. 
10. Korset i kaldet. 
11. At hvile i kaldet.  

12:15  M I D D A G S M A D 

13:30 
 
15:00  

 
 
Fra 16:  
Ankomst  
& indkvartering 

Fritid 
 

Kaffe – the  - frugt 

”Kunst-Rally” 
 

Kaffe – the – frugt 

Fritid 
 

Basar  
for børnehjemmet ISST i 

Moreira, Brasilien 

Fritid 
 

Kaffe – the – frugt 

  
 

  

16.30  Claudio Flor fortæller 
om liv og arb. i ”Luther 
–Tyndale”, London 

Bibelgruppe om Ef 5,1-20  
eller læsegruppe om ”Hellig 
hverdag” kap.1-3 i lejrbog  

”Spørgsmål – svar” 
med præsterne 

18:00  Medbragt mad A F T E N S M A D 

19:30 
 

FAMILIEMØDE ”BÅLAFTEN” 
Danske sange 

Snobrød 
Kaffe/the 
Andagt  
Hygge 

F A M I L I E M Ø D E 1: Fokus på de mindste. 2: Forkyndelse sang og aftenbøn 

1. del: ”Jesus ser dig i 
din hule” Joh 1,48 LGJ 

1. del: ”Jesus hos jer når der 
er fest” Joh 2. 

1. del: ”Kom til Jesus om 
natten” Joh 3. 

1. del: ”Fundet af Jesus midt på 
dagen” Joh 4. 

 2: del: ”Gud er her, og 
jeg vidste det ikke!”   
1 Mos 28,16. SH 

2. del: ”Du skal kaldes 
Elsket!” Esajas 62,1-5. C.Flor 

2. del: ”Således elskede Gud 
verden!” Joh 3,16. C.Flor 

2. del: ”Sendt til din by”  
Joh 4,25-30. LGJ 

21:00 AftenCAFÉ  AftenCAFÉ CAFÉ m. UNDERHOLDNING AftenCAFÉ 

23:00 God nat – og ro i lejren 

    


