
Seniorlejr på Kjelsø

Kjelsø lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans By

1. – 2. maj 2018.

Overnatning:
Man er velkommen til at tage campingvogn med til overnatning, 
da det er begrænset værelser der rådes over på lejren. Princippet: 
Først til mølle vil blive brugt.

Priser pr. person:
Med overnatning på værelser med 2 personer på  kr. 800
Med overnatning på værelser med mere end 
2 personer på      kr. 750
Uden overnatning     kr. 650
Med overnatning i egen campingvogn   kr. 650

Tilmelding:
Tilmelding er nødvendigt – og det er senest Mandag den 16. april 
til: Erik Bertelsen, Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø. Tlf. 71 75 23 33 
Meget gerne på mail: e.bertelsen@mail.tele.dk. 
Alle der tilmelder sig på mail, får en bekræftelse på tilmeldingen.  
Der fremsendes fakture til indbetaling.
Husk at melde: Værelsestype, campingvogn eller køre hjem. 
Hensyn til mad: diabetes, gluten eller andet.

Medbring:  
Personligt lejrudstyr – incl. Sengetøj. Bibel, sange og salmer. 
MAX. Deltagerantal 110.

Der vil være salg af bøger fra Forlagsgruppen Lohse.
Indbydere: Indre Mission og seniorarbejdet.
Velkommen Erik Bertelsen, Thorsø og Bjarne Hvidberg, Tistrup.

Tema: "Elsk dem med glæde",  
Hoseas’bog kap. 14 vers 5.



Flemming Baatz Kristensen 

Sognepræst ved Sct. Pauls Kirke, Aarhus siden 1989. Er stærkt 
inspireret i sit virke af den svenske Biskop Bo Gertz. Var sogne-
præst i Vigerslev kirke 1982 – 89. Gudstjenesten er udgangs-
punktet for et mangesidigt arbejder i den store bymenighed i 
Aarhus. Særlig med sjælesorg og skriftemål og leder et sjæle-
sorgsnetværk i kirken.  
 
Conny Hjelm 

Underviser og supervisor, Center for diakoni og ledelse, 
Dianalund. Uddannelse og tidligere arbejde: Lærer og diakon, 
Pastoral klinisk efteruddannelse, Danmark og Norge, Master 
i Diakoni i Oslo, Ph.d studerende. Supervisionsuddannelse fra 
The Kemplar Institute, Mediationsuddannelse ved Hans Boserup 
og Tina Monberg. Tidl. institutleder for Institut for Diakoni og 
Sjælesorg, lærer for danske børn i Etiopien, Agapes Diakonale 
Center, Farsø. Siden august 1992 ansat på Center for Diakoni og 
Ledelse (tidl. Institut for Diakoni og Sjælesorg)
 
Anette Bech Vad 

Landsleder, Videbæk. Er uddannet sygeplejerske med videre 
uddannelse inden for ledelse, coaching og rådgivning. Anette 
har gennem flere år arbejdet med ledelse og udvikling i Akutaf-
delingen på Hospitalsenheden Vest.  Emner som medarbejderes 
trivsel, kriseberedskab, omsorg for pårørende i forbindelse 
med akutte dødsfald, akut sygdom og selvmordsforebyggelse 
har været den røde tråd i Annettes arbejdsområder inden for 
hospitalsvæsenet. Annette har siden 2012 være landsleder i 
foreningen Agape. 

Johannes Esmarch 

Sognepræst, Videbæk. Var fra 1981 til 1998 sognepræst i Bed-

sted-Grurup i Sydthy. Sognepræst i Videbæk siden 1998. Sognet 
er meget aktivt med en meget levende menighed.  
 
Viggo Iversen, Agger siger: 
 Jeg har tidligere fisket i 16 år, fiskeskipper af 3. grad     
og kutterejer.
Efterfølgende har jeg arbejdet i ca. 22 år med   
udsatte børn/unge, plejefamilie for udsatte børn/  
unge i ca. 17 år - fortsat plejefamilie pt.
Har stiftet et opholdssted på kristent værdigrundlag,  
Fonden Kildegård-Thy. Ledte stedet i ca. 9 år.
Lokalpolitiker i Thisted Byråd i 12 år. Har taget en   
akademiuddannelse i ledelse, sideløbende med   
lederjobbet på opholdsstedet.

Program:
Tirsdag den 1. maj
fra kl. 09.00  Ankomst, kaffe og rundstykker
Kl. 10.00   Velkomst, indledning og informationer
Kl. 10.15 - 11.45  Flemming Baatz Kristensen "Elsk dem med glæde" - hvad siger Bibelen om:
  - at vi som mennesker er elsket af Gud
  - at elske med glæde
  - at elske på trods vor egen livshistorie
Kl. 10.45   Pause
Kl. 11.00:   Emnet fortsat
Kl. 12.00:   Frokost
Kl. 13.00:   Kjelsø lejrens nabo, IM Genbrug har åbent
Kl. 14.00:   Conny Hjelm "Elsk dem med glæde" - men hvad med mig selv? - Hvad kan jeg gøre for at   
  holde af mig selv og mit liv, som det er
  - Hvad kan jeg gøre for at finde balancen mellem ikke at være egoistisk og at elske mig selv
  - Hvad kan jeg gøre for at tænke stort om mig selv
Kaffepause
Emnet fortsat 
Kl. 16.30 – 17.00:  Vi synger sammen om at "elske med glæde"
Kl. 17.30:   Middag
Kl. 19.30:   ”Den varme stol”. Vi får besøg af en central person der  fortæller sin livshistorie
Kl. 21.00:   Aftenkaffe og andagt
 

Onsdag den 2. maj
Kl. 08.00:   Flaget op, dagens ord og morgenmad
Kl. 09.45:  Johannes Esmarch "Elsk dem med glæde" - men hvem er det jeg skal elske?
  - hvem magter at elske andre
  - hvem kan JEG elske
  - hvem vil overhoved elskes
  - hvem kan vi elske når livet gør ondt
Kl. 10.45:   Pause
Kl. 11.00:   Emnet fortsat
Kl. 12.00:   Frokost
Kl. 13.30:   VM i senioraktivitet - lejrliv i det fri
Kl. 15.00:   Kaffe
Kl. 15.30 - 17.15:  Annette Bech Vad. “Elsk dem med glæde” - hvordan leve et diakonalt liv med et sund fokus?
  - Hvordan kan jeg hjælpe andre
  - Hvordan opnår jeg en balance, så jeg ikke giver mere, end der er muligt og heller ikke giver  
  mindre, end jeg skal 
  - Forudsætninger for at leve et  diakonalt liv uden at brænde ud 
  Pause undervejs 
Kl. 17.30:   Middag
Kl. 19.30:   Festaften. Viggo Iversen synger, spiller og fortæller om et liv blandt mennesker der ikke altid  
  oplevede at blive elsket.
Kl. 21.00   Lejren slutter.


