Seniorlejr 2019
fra mandag den 20. til onsdag den 22. maj
på LM-Lejren

Troen mere end tomme ord

Program - Seniorlejr 2019
Kl.

Mandag

09:30

Velkomst og kaffe

10:00

Tirsdag

Kl. 08:30 er der morgenmad og kaffe.

Bedemøde før bibeltimen. (Mandag dog kl. 09:30
Knud Henning Hansen
Paulus, fra forfølger - til
forfulgt

1. Mos. 15

Peter Techow
1. Mos, 1-19

Herrens pagt med Abraham

Ingolf Henoch Pedersen
Tekst: Jakobs brev

Samme tekst og tema

Troen mere end tomme
ord
15:00
16:00

21:00

Missionsaften med Monica
og Simon Kronborg

Peter Krak
Sl 119,72. Det er godt for mig,
at høre belæring fra din mund.
(Efter timen; Valg)

KAFFE
Ingolf Henoch Pedersen
Samme tekst og tema

18:00
19:30

Abraham og Isak.

MIDDAG

12;00
14:00

Onsdag

Samme tekst og tema

Frit vidnesbyrd,
Afslutning ved Ingolf.

AFTENSMAD
Sangkoret Calmus v.
Tak Gud for hvad han gav os!
Jesper H. Nielsen.

Kaffe - frit samvær - evt. en tur i vandet

Kære Seniorer.
Så er der igen Seniorlejr på LM-Lejren.
Var det ikke noget for dig at tage imod indbydelsen til at tage med?
Det gælder også dig, der som senior stadig føler dig ”ung og frisk”.

Seniorlejren er for alle seniorer i alle aldre!
Vi tror, at vi i vores aldersgruppe har brug for at komme sammen. For det første for at
dele Guds ord med hinanden og for det andet for i lyset af Guds ord at samtale med
jævnaldrende om de mange ting, som vi møder netop i vores alder.
Som hovedtaler medvirker Ingolf Henoch Pedersen.
På seniorlejren er der plads til max. 42 overnattende deltagere. Det vil sige to på hvert
værelse. Køjesengene kan slås ned. Vi håber man vil vise forståelse for at bo to på et
værelse, hvor det er nødvendigt.
Velkommen på en forhåbentlig god lejr!
Bed for lejen!
Lejrudvalget.

Øvrige oplysninger:
Priser pr. person: Hele lejren kr. 350,-. Pr. dag kr. 135,Tilmelding;
Senest den 15. maj til Mogens Ipsen på tlf. 56 97 44 77 eller Vera Pedersen på
56 47 02 56. Her fås alle oplysninger. Husk at medbringe sengetøj. Man må
selvfølgelig gerne bo hjemme, men tilmelding er nødvendig, hvis man vil spise
på lejren.
Lejrens adresse.
LM-Lejren, Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby.
Deltagertelefon: 56 97 81 43.

Lejrudvalget udgøres af Mogens Ipsen, Thorkild Holm, Vilmer Riis, Vera Pedersen, og Thordis Jørgensen.
På valg i år er Thorkild Holm, Vera Pedersen og Mogens Ipsen. Vera og Thorkild modtager genvalg. Mogens Ipsen modtager ikke genvalg.

