Nexø Frikirke inviterer i år til en skøn
weekend med tid til fordybelse i Guds ord,
lovsang og fællesskab i skønne omgivelser,
traditionen tro på Bækkely i Snogebæk.
Vores nye præstepar Solvej og David Allen vil
være med og stå for undervisning.

Priser

Tilmelding og betaling

Al undervisning og betjening er gratis, men man
er velkommen til at give bidrag som løs kollekt.

Tilmelding foregår via vores hjemmeside
www.nexøfrikirke.dk – benyt skemaet og udfyld
så mange oplysninger som muligt, så vi kan
sammensætte weekenden bedst muligt.

Fredag – lørdag – søndag
Lejr med forplejning og overnatning hvis ønsket:
Voksne (18 år og derover): ...............325 kr.
Børn (5-17 år): .................................. 150 kr.
Børn (0-4 år): .......................................0 kr.

Familiemax 750 kr.
Vi vil prioritere at lære hinanden godt at kende,
og vi vil derfor have stort fokus på fællesskab
hele weekenden.

Deltager du kun delvist, kan måltider tilkøbes:
Kaffe m/kage (aften el. eftermiddag) ....... 10 kr.
Frokost lørdag .....................................40 kr.
Festmiddag lørdag .............................. 150 kr.
Frokost søndag ....................................30 kr.

Betaling - helst forud på
Konto:
MobilePay:

3409-0060059373
63025

Skriv i tekstfeltet: LEJR + dit navn

Betaling på Bækkely
Fredag og lørdag kl. 17.00 til 18.00
også med kontant eller kreditkort
til Birthe

(Børn 5-17 år halv pris, 0-4 år gratis)

Sammen skal vi spores ind på, hvad Gud
fortæller både menigheden og den enkelte.
Søndag efter frokost er der fælles oprydning og
rengøring samt kaffe og på gensyn.

Priserne dækker menighedens udgift til måltider
og leje af Bækkely med forbrug. Vi skal betale
samme pris for lejren, uanset om nogen vælger
at overnatte i egen campingvogn eller hjemme.
Udgifter og indtægter forventes at gå lige op, så
derfor kan der ikke ydes rabat. Økonomi skal
dog ikke afholde nogen fra at komme med, og
har du brug for støtte, så kontakt Mette eller
Birthe.

Husk at medbringe:
 Sengetøj (dyne/pude/linned) samt
håndklæder
 Mad til Potluck / sammenskud fredag
(svarende til antal personer i jeres familie)
 Evt. hjemmebagt kage
 Inden- og udendørsspil
 Godt humør og stor forventning til Gud!

Hvor?

Program
Fredag
Kl. 17.00: Ankomst og indkvartering
Kl. 18.00: Potluck / sammenskud
Kl. 20.00: Lovsang - bøn - hygge

Pasning af børn

Lørdag
Kl. 08.15: Morgenmad
Kl. 10.00: Undervisning v/Solvej og David

Børneprogram

Bækkely
Sdr. Mosevej 23
Snogebæk
3730 Nexø

Kl. 12.30:
Kl. 14.00:
Kl. 14.00:
Kl. 14.30:
Kl. 15.00:
Kl. 16.00:
Kl. 18.00:
Kl. 20.00:

Frokost
Aktiviteter, fordybelse og hygge
Profetisk betjening
Soaking
Kaffe / kage
Aktiviteter og hygge fortsætter
Festaften m/helstegt pattegris
Aftenmøde m/Solvej og David

Pasning af børn

Nexø Frikirkes
Menighedslejr 2019
13. – 15. september

Søndag
Kl. 08.15: Morgenmad
Kl. 10.00: Gudstjeneste v/David Allen

Børnekirke
Kl. 12.30: Frokost

