
 

 

 

 
Tema:

 
 

På Løgumkloster Efterskole 

Søndag 12. juli kl. 16 til fredag 17. juli kl. 12 (uge 29) 

Højnæskirken, Kristent Fællesskab i Rødovre 



Højnæskirken i Rødovre indbyder til sommerlejr i uge 29 

Lejren vil byde på inspirerende taler, gruppesamtaler, børne-

program, god mad og udflugter – og samtidig god tid til 

afkobling og fællesskab. Løgumkloster Efterskole www.lme.dk 

danner igen en dejlig ramme om sommerlejren. 

Årets tema bliver Tilbedelse. Er det skønne salmer søndag 

formiddag eller er der flere sider af tilbedelse? Hvorfor skal vi 

egentlig tilbede og er det noget vi kan gøre med hele vores liv? 

Forskellige talere vil se på forskellige sider af tilbedelse og vi vil 

høre hvordan en række mennesker omsætter det i deres liv. 

Om formiddagen mødes vi i grupper og taler om det, vi har hørt 

aftenen før. 

Parallelt med sommerlejren afholdes lejr for teenagere, der 

arrangeres i samarbejde med kirkens unge og teenagere. 

Bemærk, at der er 

separat indbydelse og 

separat tilmelding til 

denne. Se mere på 

Højnæskirkens 

hjemmeside: 

www.kristentf.dk. 

 

 

Hvis du gerne vil med på lejr, men har svært ved at få råd til 

det, så fortvivl ikke! Kontakt en fra lejrudvalget og vi vil prøve 

at finde vi en løsning.

http://www.lme.dk/
http://www.kristentf.dk/


Priser (DKK):  

Voksne (eneværelse: +300): 1.700 
(ved tilmelding inden 1. maj:  1.500) 
 
Børn (3-12 år):    700 

Familie, maks.: 4000 

Tilmelding sker på www.kristentf.dk 

Tilmelding så snart som muligt, dog senest 22. juni 2020. 

Spar 200,00 kr. ved tilmelding inden 1. maj        

Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis lejren er fuld.  

  

Indbetales på konto: 1551-5260140  

Tilmelding: http://www.kristentf.dk/indhold/sommerlejr-2020 

Spørgsmål: lejr@kristentf.dk eller til lejrudvalget. 

 

Vi glæder os til at se jer!  

Kristent Fællesskabs lejrudvalg 

Hannah Falch, mail: hannahfalchmadsen@gmail.com, 2725 9191 
Maria Fanøe, mail: mwfanoe@hotmail.com, 2256 7383 
Kristian Knudsen, mail: kristian@medichope.dk, 6061 2370 

 
Facebook: https://www.facebook.com/KFSommerlejr 

  

http://www.kristentf.dk/indhold/sommerlejr-2019
https://www.facebook.com/KFSommerlejr


Feedback fra tidligere lejre: 

- Skønt med en hel uge uden at skulle tænke på 
at lave mad! 

- Fantastisk undervisning... 
- Børnene har altid nogen at lege med. iPad’en 

var ikke tændt hele ugen. 
- Der er hele tiden nogen, jeg kan snakke med. 

 

 

 


