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Overnatning:

E OP
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I

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 …

NGER

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

kr. 800
kr. 750
kr. 650
kr. 650

SENIORLEJR
PÅ KJELSØ LEJREN
7.-8. MAJ 2019

Tilmelding
Tilmelding er nødvendigt – og det senest onsdag den 17. april (Lige før påske) 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 – inkl. sengetøj, Sange og Salmer.
Maks. deltagerantal 110.

Bøger
Der vil være salg af bøger fra Forlagsgruppen Lohse.

Indbydere
Indbydere: Indre Mission i Region Midt og
Indre Missions seniorarbejde.

Velkommen
Erik Bertelsen og Bjarne Hvidberg

Lejrens adress
e

Kjelsø lejren
Bøgedal 4
8643 Ans by

TEMA:

FRYGT
IKKE

Tirsdag den 7. maj

PRO G

R AM

Ankomst, kaffe og rundstykker fra kl. 09.00
kl. 10.00: Velkomst, indledning og informationer
Kl. 10.15-11,45: Ole Larsen, Års. Pause med forfriskning
Frygt ikke belyses ud fra en overordnet bibelsk vinkel på menneskelivet.
Luk. 2: Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde.
Det vil være en fordel at have Bibelen med.
Kl. 12.00: Frokost
kl. 13.00: Kjelsø lejrens nabo, IM Genbrug har åbent
Kl. 14.00: Kurt Christensen, Århus. Frygt og frimodighed
Hvordan opleves disse modsætninger? Hvordan opleves det i en tid præget
af storpolitiske ændringer. En tid fyldt af sekularisering, spiritualisering og
islams fremtrængen på det religiøse plan.
Kaffepause
Emnet fortsat
kl. 16.30-17.00: Frikvarter hvor vi synger danske sange
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
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Sognepræst Ole Larsen, Års. Ole er opvokset
i Herlev og tog fat på voksenlivet, hvor der ikke
var udsigt til præstekjolen. En ny kurs blev sat, og
studiestedet blev MF i Århus, efterfulgt af Universitet og pastoralseminariet før han blev sognepræst i Års i 1992, og er fortsat i embedet der.

Kurt Christensen har været ansat som lærer i
systematisk teologi på MF siden 1980 og er gennem årene steget i de akademiske grader. Han
blev i 1994 teologisk doktor og har siden 2003
været ansat som professor. I november 2018 fejrede han sin 70 års fødselsdag.

Onsdag den 8. maj

Thomas Kristensen, kom til Hvide Sande i

Kl. 08.00: Flaget op, dagens ord og morgenmad
Kl. 9,45-11,45: Thomas Kristensen, Hvide Sande. Pause med forfriskning
Jesus taler personligt, når han siger: Frygt ikke! Bibelens Ord er Ord til det
enkelte menneske.
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.30: VM i senioraktivitet - lejrliv i det fri
Kl. 15.00: Kaffe
Kl. 15.30-17,15: Ved Svend Erik Søgaard, Herning.
Frygt for livets afslutning, hvad skal jeg selv bestemme? Vi holder altid lidt af
hinanden i vore hænder – men hvad når livet gør ondt?
Er jeg Herre over mit eget liv, eller er der en større mening med mit liv?
At finde trøst når livet er fyldt med frygt, i dødens nærvær.
Kl. 17.30: Middag
Kl. 19.30: Festaften
»Far må jeg sidde lidt hos dig« Sange om at være hos Jesus ved
Bjarne Hvidberg
Kl. 21.00 Lejren slutter

1997 som sognepræst. Kom »hjem« til Vestjylland
og trak sig tilbage fra embedet i 2014. Rav, som
Thomas finder meget af, er den store emeritus’
beskæftigelse. Dette, og alt det andet han giver,
skal vi møde på seniorlejren.

Svend Erik Linde Søgaard, sygehus- og sognepræst i Herning. Er uddannet diakon, og blev
plejehjemsleder før der blev taget fat på teologi
studiet, der førte til præsteembedet. Først i
Grove, Simmelskær sogne. Siden 1998 har han
virket i Herning.

