
Pit-stoplejr på Bethesda  

13.-15. september 2019 

I lokale kirker og missionshuse er der forskellige klubber 
og tilbud til familier. Pit-stop-udvalget supplerer de loka-
le tilbud. Vi arrangerer i løbet af året samlinger til inspi-
ration for par og enlige med børn, hvor vi samles fra he-

le øen.  

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer i 2019: 

26.10. På Bækkely. 

16.11. på Bækkely. 

 

 

 

Pit-stop-udvalget er nedsat af:  

Evangelisk Luthersk Mission og Indre Mission på Born-
holm.  

Alle er velkommen til at deltage. 



Fredag d.  13. september: 
17:00   Drop ind med saft, kaffe og te. 
18:00   Fællesspisning.  
19:00-19:45  Ryste-sammen.  
    Mulighed for at putte børn. 
21:00 – 21:30  Kaffe, te + sang, dele-tid og andagt. 

Lørdag d. 14. september: 
8:00-9:00   Morgenmad er åben. 
9:00    Flaget hejses. Morgenbøn og bibelord. 
9:30    Vi samles og de voksne går til tema med Lise og Frederik.  
   ”At elske og leve sammen”  En formiddag om venskabet og 
   seksualiteten i ægteskabet v. Lise og Frederik. 
   Børn:  Forkyndelse + leg  Teen:  Forkyndelse og aktivitet . 
 
12:00   Frokost. 
   Walk and talk i  skov og sand v. Lise og Frederik. 
13:00  - 14:00 Kvinder . (mænd har aktiviteter med børn). 
14:00  - 15:00 Mænd.  (kvinder har aktiviteter med børn). 

15:00   Kaffe, te, saft, kage . 
15:30-  17:00 Mulighed for kreative og praktisk aktiviteter. Inde og ude.  
   
17:30   Fællesspisning. 
18:45 - 19:00 Samling for alle med lovsang. 
19:00 - 20:00 Oplæg for voksne v. Lise og Frederik 
   "Blækspruttefamilien” Oplæg og samtale om nærvær og  
   fravær i den moderne familie v.. Lise og Frederik 
   Børnepasning og teen-café samtidig.  
 20:00    Kaffe, te, vafler. Hygge i stuerne, så længe I har lyst. 
 

Søndag d. 16. september: 
8:00-9:00  Morgenmad er åben. 
   Oprydning på værelser.  
09:45   Tak for i år. Afgang til gudstjenester. Ude på øen... 
   (Vi har hyret rengørings-crew til fællesarealer) 
    

Lejren foregår på lejrbygningen Bethesda, Bethesdavej 7, Sno-

gebæk. Arrangeret af Pit-stop-udvalget:  Helene Kofoed-Jespersen, Palle  

Kure,  Lonnie W. Andersen, Susanne Borg Spliid  og Søs Kjøller. 

 

Tilmelding: Send en mail til LonnieWA@gmail.com og skriv hvor mange I 

kommer. Skriv , hvis du har et spørgsmål om lejren . Tilmelding senest fredag 

d.  6. september. Hvis I kun kommer lørdag aften fra 17:30 så kan I tilmelde 

jer samme dag, senest kl. 11:00 med SMS til  Lonnie: 6179 7261 

 

Medbring: Godt humør, tandbørster, soveposer, sengetøj... 

 

Pris for deltagelse:  

Børn: 100,-  

Voksne 200,-   

Max. Pris pr. familie: 500,- 

Pit-stop-lørdag aften med spisning.: Voksne 50,- Børn under 12 år: gratis.  

Indkvartering: Hver familie får et værelse, men der er mulighed for at de 

store børn kan finde sammen på pige- og drengeværelser. 

Som henholdsvis lærer/krops- og psy-
koterapeut og sognepræst kan vi 
trække på forskellige kilder og faglig-
hed. Vi har mere end 20 års parfor-
hold bag os, hvor vi selv har været 
igennem flere faser i samlivet, først 
uden børn, så med små børn og nu 
med voksne børn.  

Lise og Frederik Berggren Smidt er 
oplægsholdere lørdag på vores lejr.   

De bor til dagligt på Østerbro. De har udgivet flere bøger om parforhold og 
seksualitet. Senest bogen: ”Ægteskabet—et særligt venskab”.  

mailto:LonnieWA@gmail.com

