
 

Menighedslejr Vejle Oasekirke 

 

D. 5.-7. nov. 2021 på Grejsdalens Efterskole 

 

Emne: Vælg rigtige – vælg det vigtige 

Lørdag formiddag på årets menighedslejr kommer til at indeholde korte og konkrete 
oplæg, som vil sætte gang i alle deltagernes tanker om, hvad de 24 timer i døgnet bruges 
på, og om det var det I/jeres familie ville vælge igen, nu. 
I har muligheden for at gøre noget ved det. 
Der vil være tid til fælles samtale og diskussion ved bordene omkring det tiden bruges på, 
eller til stilhed og selvrefleksion, hvis dette ønskes. 
 
Vil du have endnu mere ud af workshoppen, så begynd allerede nu at lægge mærke til, 
hvad dine dage indeholder, hvad du holder af at gøre, og hvad du gør af pligt eller vane. 
Jeg glæder mig til at se jer og til at komme med inspiration til et meget spændende stykke 
arbejde til glæde for jer selv og jeres familie.  
 

Anja Kaas 

 

  

   

Lejrens program: 

 

Fre. d. 5/11 

17.00 Drop in på Grejsdalens Efterskole 

17:45 Sabbatsmåltid 

18.15 Aftensmad  

19.30 - 20.00 Fælles aktivitet i hallen for alle. Herefter fri leg, spil og hygge 

21.00 Aftenhygge, natmad og andagt 

 

 

  



 

Lør. 5/11 

08.00 - 08.45 Morgenmad og andagt 

08.50 Bedemøde 

09.30 1. samling.  

● Undervisning ved Anja Kaas 

● Børnespor ca. fra 4 år og 11 år ved Lis Højland Abildstrup 

● Teenage - spor ca. 11 år til 15 år ved Teenklubbens ledere 

10.30 Kaffe 

11.00 2. samling 

● Undervisning ved Anja Kaas 

● Børnespor ca. fra 4 år og 11 år ved Lis Højland Abildstrup 

● Teenage - spor ca. 11 år til 15 år ved Teenklubbens ledere 

12.30 Frokost 

13.30 - 13.45 Information om arbejdet i Fremtid og håb 

14.00 Fri eller mulighed for aktiviteter 

● Stop Motions (små film der laves med iMovie) 
● Evt. turnering i bordtennis, pool, dart eller backgammon 
● Male på sten  
● Hygge og tid til spil 
● Boldspil og leg i hallen 
● Gåtur 
● Byg med Lego Technic  

 
15.00 Kaffe 

15.30 Fri eller mulighed for aktiviteter 

● Frivilligheds bazar 

● Male på sten 

● Hygge og tid til spil 

● Boldspil 

● Byg med Lego Technic 

● Værksted 

17.15 Festmiddag - Lækker mad og festligt indslag 

20.00 Lejr-bio og popcorn for børnene fra 7 år 

20.00 Lovsangsaften 

22.15 Kaffe 

23.00 Bibel-smuglerløb for alle, som er vågne (både børn og voksne) 



 

 

Søn. 7/11 

8.15 - 09.00 Morgenmad og andagt 

09.00 Bedemøde 

10.00 Gudstjeneste for hele familien 

11.00 - 12.00 Oprydning på egne værelser/fællesområder 

12.00 Frokost + den sidste oprydning i fællesområderne 

13.30 Farvel og tak 

 

Salgsbod – Hanne Nielsine Jakobsen kommer lørdag eftermiddag med en udstilling af 

håndarbejde, som sælges til fordel for Fremtid og Håb. Tag godt imod hende og støt det gode 

arbejde i Tanzania.  

Priser: 

o Voksen – kr. 300       (lørdagspris: kr. 200 / lørdag aften: kr. 80).  

o Unge 15-25 år – kr. 150 

o Børn 3-14 år – kr. 100 

o Børn 0-2 år – gratis 

o Familiepris – max kr. 800 

Betaling skal ske senest på lejren: 

      - Mobilepay 77355 (Skriv LEJR + navn) eller 

      - Reg.nr. 5958 Kontonr. 1103096 

Kontakt lejrudvalget, hvis prisen er en hindring – så er der mulighed for et tilskud. Vi ønsker, at så 

mange som muligt kan være med på lejren. 

 

Sidste tilmelding – fredag den 22. oktober. 

Tilmelding sker online – find tilmeldingslink på hjemmesiden eller i udsendt mail. 
 

Medbring: Bibel, badmintonketcher m.m., lagen, pude, dyne/sovepose – og meget gerne nogle 

gode spil. 

 

Lejradresse: Grejsdalsvej 176, 7100 Vejle 

 

Vi ses! 

Mange hilsener fra lejrudvalget  

Susanne og Peter, Anne-Grete og Torben. 

Køkkenchef: Henrik  


