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Menigheds- og
spejderweekend

2. – 4. september 2022
På Hvidekilde Lejrcenter i Grib Skov

KORSKIRKEN
HERLEV HOVEDGADE 42
2730 HERLEV

Korskirkens kombinerede menigheds- og spejderweekend er en lejr for
alle, der er en del af – eller ønsker at blive en del af menigheds- og
spejderfællesskabet. Så kom og vær med til at hygge og lege, synge og
lytte. Spejderne inviterer alle børn til at være med i aktiviteterne – og der
er også en dejlig legeplads. Til de voksne er der gode samtaler og
udfordrende oplæg. Der er tid til at gå ture i dejlige Grib Skov, hvor
Hvidekilde ligger. Der vil være aftensang, hvor vi synger nogle af de
sange, vi synes er de aller dejligste. Vi fejrer spejdernes jubilæum (70+1
år) med en dejlig middag og et festligt lejrbål lørdag aften. Der er tid til
hygge og leg og spil og meget mere. Så kom og vær med!

Program for weekenden
Fredag
kl. 18.00 Ankomst
kl. 18.30 Spisning (alle medbringer en ret til en fælles buffet)
kl. 19.30 En hyggelig aften med sjov, quiz og konkurrencer / Spejderne rejser
telte og de mindste puttes.
kl. 21.00 Aftensang
kl. 21.30 Caféaften med spil, hygge eller tid til en aftengåtur
Lørdag
kl. 7.45 Flaghejsning
kl. 8.00 Morgenmad
kl. 9.00 Morgenandagt for menighed og spejdere
kl. 9.30 Spejderaktiviteter for børnene (2,5 time)
kl. 10.00 Program for de voksne: ”Fælles om troen – sammen i livet.” Er det
ønsketænkning eller virkelighed?
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Stjerneløb for alle, arrangeret af spejderne (2 timer)
kl. 15.30 Kaffe/the/saft
kl. 16.00 Program for spejdere og andre børn
kl. 16.00 Program for de voksne: Gæstfrihed i kirken. Hvor er kontaktpunkterne mellem kirkeligheden og virkeligheden?
Søren Østergaard introducerer samtalen.
kl. 18.00 Festmiddag
kl. 19.15 Spejderkredsens jubilæumsfejring og lejrbål (alle tidligere og
nuværende spejdere opfordres til at tage uniform på!)
kl. 21.00 Aftensang
kl. 21.30 Caféaften med spil, hygge eller tid til en aftengåtur
Søndag
kl. 7.45 Flaghejsning
kl. 8.00 Morgenmad
kl. 9.00 Gåtur i skoven (1 time)
kl. 10.30 Gudstjeneste for alle
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Oprydning og rengøring
kl. 14.00 Slut

Praktisk:
Sted:
Hvidekilde Lejrcenter, Kagerup Stationsvej 35A, 3200 Helsinge.
Transport:
Hvis man er med offentlig transport, tager man S-toget til Hillerød og skifter her til
lokalbanen, enten 950R (mod Gilleleje) eller 960R (mod Tisvildeleje) og står af på Kagerup st.
Herfra er der bare et par hundrede meter til lejrcenteret.
Mad:
Fredag aften foregår spisningen ved, at vi alle har en ret mad med til en fælles buffet. Resten
af weekenden kan alle få en lille opgave i forbindelse med madlavning og opvask.
Overnatning:
Der er dels en række værelser med 4 senge, og enkelte med 6, (i alt 54 pladser) og desuden
to sovesale med hver 28 senge. Der er gode toiletfaciliteter i forbindelse med værelser og
sovesale.
Øvrige faciliteter:
Den centrale mødesal har polstrede stole og er udstyret med lydanlæg til tale og teleslynge.
Der er en pejsestue med plads til 64 personer, også her ndes der lydanlæg og teleslynge.
Der er endvidere et areal med bordtennis og bordfodbold. I spisesalen er der plads til 150.
Der er dejlige udendørsfaciliteter med overdækket terrasse med grill og stor legeplads og
boldbane.
Lejrplads:
Spejderne sover i telte på plænen.
Priser:
300 kr. pr. voksen, 150 pr. barn under 15 år. Max pris for familier med mere end to børn: 900
kr. Deltager man kun om lørdagen er prisen 200 kr. pr. voksen og 100 kr. pr. barn. Max pris
for lørdagen for familier med mere end to børn: 600 kr.
Tilmelding:

fi

Hurtigst muligt og inden d. 15. august til sekretariat@korskirken.dk.
Angiv om I ønsker at sove på værelse, om I kan sove på sovesal, om I sover hjemme, eller om
I kun deltager på en del af weekenden – og i givet fald hvilken.

