
Kvindelejr på Birkedal
9.-11. september 2022



Program
Fredag
 18.00  Aftensmad 
 19.30  Ryste sammen 
 20.00  Helene Sejergaard: 
  Liv i forankring 
 21.00 Aftenkaffe

Lørdag
 8.00 Morgenmad 
 9.30 Margrethe Bang Rye Kofod:  
  Gud skaber liv! Bibelens barnløse kvinder 
 10.30 Formiddagskaffe 
 11.00 Helene Sejergaard:
  Liv i forandring  
 12.00 Middag 
 13.15 Fodbold og volleyball 
 15.00 Eftermiddagskaffe og banko 
 16.45 Margrethe Bang Rye Kofod:
  Guds kald og trofasthed. Livet borte fra Gud og med Gud, også under svære forhold
 18.00 Aftensmad
 20.00 Lovsangs- og vidneaften v/ Christina Mogensen
 21.30 Aftenkaffe

Søndag
 8.30 Morgenmad 
 10.00 Margrethe Bang Rye Kofod:  
  Gud bruger kvinder. Ansete og marginaliserede kvinder i Guds tjeneste
  11.30 Sammenpakning og rengøring 
 12.00 Middag og afslutning 
 14.00 Afrejse



Lejrens talere
Margrethe Bang Rye Kofod: Har en bachelor i teologi fra Dansk Bibel-Institut. Er også uddannet 
jordemoder og er mor til en autistisk søn på 11 år. Har haft et farverigt liv, der begyndte med en 
opvækst i Tanzania, herefter en længere periode væk fra Gud efter hjemkomsten til Danmark, så et liv 
i Guds tjeneste med teologistudier sideløbende med et svært familieliv. Bor i dag i Tarm, arbejder som 
freelance jordemoder og læser fortsat teologi.

Helene Sejergaard: Har et svagt punkt for kaffe og samtaler, for at sætte tanker i gang - også selv 
at få sat tanker i gang, for alle mulige slags mennesker og for, at flere finder Jesus som deres bedste 
ven. Bor i København og er til daglig hospicesygeplejerske.

Christina Mogensen: Er glad for musik og nyder at lede folk i lovsang. Bor i skønne Vanløse og arbe-
jder som pædagog på Thomasskolen i Skovlunde. Nyder at bruge tid sammen med venner, engagere 
mig i min kirke og når dovenskaben ikke overvinder mig, så elsker jeg at være aktiv med forskellige 
former for sport.



Praktisk info
Sted:    Birkedal 
   Overdrevsvej 10, Undløse, 4340 Tølløse
Hjemmeside:   www.birkedal-lejren.dk
Telefon:    59 18 94 65
Pris:    Hele lejren kr. 350, hele lørdag kr. 200 Halv pris for studerende. Ved deltagelse  
   i andre tidsrum oplyses prisen ved tilmelding.
Betaling:   MobilePay til 27 59 23 14 eller via reg.nr. 3307 og kontonr. 3635169702 senest  
   d. 4. september. Mærk betalingen: Kvindelejr 2022 + [dit navn]
Tilmelding:  Ring eller mail til Vibeke Haahr Lynderup:
   27 59 23 14 / vibeke.lynderup@gmail.com
Transport:    Vi opfordrer til samkørsel og vil gerne være behjælpelige med koordinering  
   heraf. Derfor bedes du ved tilmelding tilkendegive, om du har ledige pladser i  
   bilen, eller om du ønsker en plads. Koordineringen vil ske i ugen op til lejren. 
   Der skal betales kr. 100,- for tur/retur til chaufføren. Kommer du med offentlig  
   transport, kan der aftales opsamling v. Overdrevsvej i Tølløse. Hvis dette ønskes,  
   skal det meddeles ved tilmelding.
Medbring:    Det du behøver til en weekend – inkl. dyne/pude og sengelinned – samt evt. en  
   lille gave til banko til fordel for kvindelejren.
Arrangør:    Luthersk Mission, København
Tilmeldingsfrist:  28. august 2022
   


