
ELU-LEJR
SOMMER EDITION

Er badeferien til Grækenland blevet aflyst
pga. corona? Eller

har den aldrig været på tale, fordi det er alt
for dyrt? Så kom med på en

fantastisk lejr på Danmarks skønneste
solskinsø arrangeret af Danmarks
skønneste lejrudvalg. Alle unge er

velkomne!

Praktisk:
Sted: Bækkely, Sdr. Mosevej 23, Snogebæk ,         
 3730 Nexø
Målgruppe: ELU’ere og andre unge
Tilmelding: Skriv til Mathias på 21957650 /
mathkjespersen@gmail.com / messenger / fax
Pris: Ved tilmelding senest 7. juli: 300,-

Ved tilmelding efter 7. juli: 350,-
Betaling:  På lejren til Mathias
Rejsetilskud: For ikke-bornholmere yder ELM’s børn-
og-unge-pulje et tilskud på 80 % af billigste
transportform! Hurra! Tag kvitteringer/billetter med på
lejren.  (Fylder man en bil, dækkes 1,5 kr. pr. km. + 80
% af broer+færge)
Kort visit: Kan man ikke være med på hele lejren, er
man også meget velkommen til at kigge forbi
undervejs. Grundet corona kræver det dog en
tilmelding inden ankomst til Chris på 21 96 37 56 
Corona: Sundhedsmyndighedernes generelle
anbefalinger gælder også på lejren, se
https://www.sst.dk/da/corona. Mere info på lejren. 
Medbring: Bibel, brætspil, badetøj, billed-ID (hvis du
rejser over Sverige) og hvad du nu ellers plejer at ha’
med på en lejr. Bækkely har madrasser!
Arrangør: Evangelisk Luthersk Ungdom

14.-18. JULI



 Program
Tirsdag d. 14/7
17.30 Ankomst

18.00 Velkomst og aftensmad 

19.30 Rystesammen-corona-lege

21.00 Kaffe, kage og andagt

Hygge og spil

23.30 Ro på gangene
 

Onsdag d. 15/7

8.30 Flaghejsning og morgengymnastik

8.45 Morgenmad

10.00 Bibeltime + grupper

"Frelst - hvordan" v. Benjamin Rasmussen

12.00 Frokost

13.30 Fri leg og havespil (uhh, spikeball!)

15.00 Kaffe

16.00 Stilletid!

18.30 Mâd

19.30 Bibeltime: Bibelsk person v. Chris R

21.00 Kaffe og kage

 21.30 Crazy konkurrencer v. Karen og Camilla

Hygge og spil

23.30 Ro på gangene

Torsdag d. 16/7

8.30 Flaghejsning og morgengymnastik 

8.45 Morgenmad

10.00 Bibeltime + grupper: 

"Frelst - og hvad så nu?" v. Mathias Lind

12.00 Frokost

13.30 Beachparty

18.00 Mâd

19.00 Skyd en teolog 

20.30 Kaffe og kage 

21.00 Low-key lovsang og frit vidnesbyrd

Hygge og spil

23.30 Ro på gangene

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 17/7

8.30 Flaghejsning og morgengymnastik

8.45 Morgenmad

10.00 Bibeltime + grupper:

Bibelsk person v. Lukas Gildhoff

12.00 Frokost

13.00 Den Store Beachvolleyturnering

16.30 Bibeltime: Bibelsk person 

18.00 Mâd

20.00 Bålhygge, andagt, snobrød, skumfiduser

Hygge og spil

23.30 Ro på gangene

 

Lørdag d. 18/7

9.00 BRUNCH

Oprydning og rengøring

Når vi er færdige: Lejren giver is på Snogebæk havn!

 

 

 

 

 

ÅRETS BIBELTIMER:
 

 

Årets bibeltimer kommer til at køre i to spor.
For det første har vi to bibeltimer om det

centrale emne ”frelse.” Vi skal se på, hvordan
det egentlig hænger sammen med frelsen –
hvad er det, og hvordan bliver jeg egentlig

frelst? Dernæst skal vi være sammen om, hvad
der så sker, når jeg er blevet frelst – for hvad
så? Hvad kalder Gud mig til? Og er frelsen så

overhovedet gratis alligevel? 
For det andet skal vi dykke ned og lære 3

forskellige, bibelske personer godt at kende og
se, hvad vi kan lære af dem og deres liv med

eller uden Gud. 


