
Svend Løbner

”Medierne påvirker os, men vi kan også påvirke 

medierne? Som kristne har vi et unikt budskab, som 

kan trænge igennem mediemuren, hvis vi formår 

at fortælle det på mediernes betingelser”. Det fortæl-

ler Svend Løbner, der er journalist for flere 

kirkelige hjælpeorganisationer og daglig leder af 

Kirkeligt Medieakademi. Han er desuden forfatter til flere bøger om 

kommunikation og kulturmøde. Hør hans foredrag lørdag eftermiddag.

Britta Hald Vestergaard

Imens de voksne lytter til Christoffer, vil Britta sige 

noget til børnene over emnet ”Bibelens mysterium”.

Når Britta ikke er på sognelejr med os, er hun 

sognemedhjælper ved Ikast kirke.

Christoffer Olesen

Vi er så heldige, at vores sognepræst Christoffer 

har valgt at tage med os på sognelejr. Lørdag 

formiddag skal han først sige noget til de voksne, 

over emnet “Se&Hør Biblen Her og Nu”. Senere på 

formiddagen, når ”de unge har fået øjne”, vil 

Christoffer tage sig kærligt af dem.
Velkommen på sognelejren. Vi glæder os til at se jer til 

et par dage under overskriften 

”SE&HØR, KIG IND, HER og NU...”. 

I løbet af weekenden vil vi høre gode oplæg, synge og 

spise sammen, dyste lidt mod hinanden, deltage i 

gudstjeneste og bare være sammen og have det dejligt.

Så vel mødt til nogle gode dage sammen. 

Venlig hilsen 

Lene og Andreas Karkov

Elly og Kurt Poulsen

Lene og Lars Hansen



HUSK: Dyner og sengelinned + alm. lejrgrej og evt. sportstøj 

og indendørssko, samt badetøj til vildmarksbadet. Vi opfordrer 

til at man lægger en lille erkendtlighed på værelserne som tak 

for lån(lidt slik).

Pris: 

•Voksne 400 kr. pr. person

•Børn 2-10 år 150 kr. pr. person

•Unge 11-18 år: 200 kr. pr. person

•Max. Pr. familie: 1100 kr.

Sted: Hestlund Efterskole, Skyggevej 21, 7441 Bording

Tilmelding: senest d. 15. oktober til Lene og Lars Hansen på 

telefon 22181716 eller mail  leneoglars@hotmail.com

Betaling skal foregå samtidig via reg. 9873 konto. 4561601076 

eller Mobilpay 42487707

Husk at notere navn. 


