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I 2018 var der igen god tilslutning til vores lejre på HvideKilde.  

I alt var der ca. 450 lejrdeltagere på 2 påskelejre, 6 sommerlejre og 2 efterårslejre.  

  

I lejrudvalget glæder vi os over de mange deltagere, som får mulighed for at opleve et kristent 

fællesskab med bl.a. bibelundervisning, sang og musik, hygge og fællesskab på tværs af 

nordsjællandsk geografi.  

  

Vi glæder os også over de mange lejrledere og køkkenfolk, som år efter år gør det muligt at afholde 

så mange lejre, som vi gør.  

Mange lejrteams har været i gang i rigtig mange år. Nogle kan være med i kortere tid.  

Alt i alt føler vi os meget privilegeret i lejrudvalget, at kunne udbyde 10 lejre år efter år.  

  

Engang i mellem er der nogle lejrteams, der takker af. Og så er det vores opgave i lejrudvalget at 

finde nye kræfter til at tage over. Det er ikke altid en nem opgave.  

Måske når vores forespørgsler ikke langt nok ud.  

Måske udbyder vi for mange lejre i forhold til hvor mange lejrledere, vi har i Nordsjælland.  

Måske er der bare brug for og mulighed for, for mange frivillige hænder i løbet af sommeren især.  

Vi håber, at det er det første, der er gældende.  

Lejrdeltagerne er der og vi håber, at vi også fremadrettet har lejrteams nok til at tilbyde et bredt 

udbud af lejre på HvideKilde.  

  

Fra lejrudvalget vil vi gerne opfordre dig til at tænke over, om ikke du skulle være lejrleder på 

HvideKilde. Selv om man har været lejrleder før, må man gerne blive det igen.  

  

Vi tager altid imod uopfordrede ønsker om at være lejrleder ☺.  

Men vi vil også opfordre til at tage positivt imod forespørgsler om at være lejrleder.  

Lejrarbejdet på HvideKilde er en god mulighed for at vidne om Guds kærlighed til alle mennesker. I 

lejrudvalget hjælper vi gerne til med at finde hjælpere eller anden forberedelse. Der er helt sikkert 

også nuværende eller tidligere lejrledere, der vil hjælpe til med rådgivning eller andet.  

  

Oplysninger og reklame for lejre på HvideKilde foregår primært på hjemmesiden og på Facebook.  

I må meget gerne hjælpe med at sprede budskabet om lejr på HvideKilde.  

Gruppen på Facebook hedder ”HvideKilde Lejr”.  

Hjemmesiden finder du på lejr.hvidekilde.dk  

  

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til os i lejrudvalget, eller kunne du måske tænke 

dig at være med i udvalget, så er du velkommen til at kontakte en fra lejrudvalget, der pt. består af 

Anita Vendelbo, Elin Maymann og undertegnede.  

  

Beretning fra Lejrudvalget 2018 
  



På vegne af LM Nordsjællands lejrudvalg   Simon 

Bruun  

  


