MINI SOMMERCAMP
9.-12. JULI 2020 PÅ TREMHØJVEJ 45, TVINGSTRUP, HORSENS

TORSDAG

09.00

14.00
18.00
19.30
21.15

LØRDAG

SØNDAG

Fælles morgenmad

Fælles morgenmad

Fælles morgenmad

Undervisning:
Orla F. Møller

Undervisning:
Joel Bagnal

Tremhøjvej 45, Tvingstrup

Formiddagsmøde

10.00
12.00

FREDAG

Ankomst og opstilling på pladsen sker
flydende i løbet af
eftermiddagen.

Formiddagsmøde

Frokost

Frokost

Hygge
Kaffe
Udflugter
Aktiviteter

Hygge
Kaffe
Udflugter
Aktiviteter

Grill/aftensmad

Grill/aftensmad

Grill/aftensmad

m/ lovsang
Taler: Anna Franow

m/ lovsang
Taler: Helena Bagnal

m/ lovsang
Taler: Joel Bagnal

Aftenmøde

Aftenkaffe/hygge

Aftenmøde

Gudstjeneste

v/ Orla F. Møller
(Åben for alle)
Dåb i fjorden

Fælles oprydning
GOD SOMMER!

Aftenmøde

Lyngby Frikirke

Lyngby Frikirke

Aftenkaffe/hygge

Aftenkaffe/hygge

Pris

Praktiske info

Hele lejren: Voksen: 350 kr. // Barn (u. 15) 140 kr.
(Uanset om I overnatter eller pendler)
Pr. dag: Voksen: 150 kr. // Barn (u. 15) 70 kr.
Aftenmøde: Voksen 75 kr. (betales ved indgangen)
Søndagsmøde: Gratis

Lejrchefer:
Dorthe Suell, tlf. 2144 9686 // Peter Krag, tlf. 5363 1174

Tilmelding senest 1. juli. Betaling senest 2. juli. Overføres
til kirkens konto: 1569 - 0576301 eller betales via MobilePay
på nr. 89 343. Dagsbesøg og aftenmøde kan også afregnes ved
ankomst.

Alle medbringer mad til eget forbrug til frokost og aftensmad
(evt. lidt til deling og gæster også). Der er køleskab på pladsen.
Lejren/kirken står for fællesmorgenmad med rundstykker,
smør, marmelade og ost. Prisen indeholder også kaffe/the
ad libitum på hele lejren! Der må ikke tændes bål på pladsen
ud over på grill/udekøkkenområdet og der, hvor lejrcheferne
anviser (f.eks. i bålfad).

Aktiviter/udflugter
SommerCampen foregår i smuk og fredfyldt
natur. Om eftermiddagen er der masser at tid
til, at vi kan gå tur i Dyrekærskoven, sidde ved
bækken, se på dyrelivet, hygge ved bålstedet
eller tage på markvandring og se udover
Horsens Fjord.
De aktive kan også tage på tur til Tremhøjen,
der ligger 100 meter over havet. Udsigten er
fremragende og man kan se hele Horsens by

Hold dig opdateret på
www.horsens-frikirke.dk

og fjord og dele af Fyn og Samsø. Der arrangeres solnedgangsudflugt en af dagene.
Horsens Fjord ligger 10 minutters kørsel derfra, og ved Husodde Camping kan der bades
og købes is.
I nærheden ligger også Tremhøj Museum, hvor
man kan se oldtidsfund fra lokalområdet.
For børn er der trampolin, gyngestativ, mindre
sandkasse og masser af mulighed for udeleg.

Ungdomsaften / gratis grill
Fredag aften kl. 18.00 spiser børn og unge gratis med. Aftenmødet får et ungt præg og der bliver mulighed for hygge og samvær. Der er Disney Sjov og slik til børnene.
Bliv medlem af AKBU: Se horsens-frikirke.dk/div-info/boern-og-unge.html

