Henvendelse om lejrene kan ske til:
Lejr 1: Lone Johannesen tlf. 26 19 35 41
Lejr 2: Gerda Harregaard tlf. 60 89 77 87

Oplysninger der gives ved tilmelding:

Sommerlejr 2019
på Kildeborg

Navn, adresse, alder og hvilken klasse du går i, inden ferien.
Telefonnummer på forældre/værge, sygdom, medicin. Hvis der er særlige
forhold/udfordringer, vil vi gerne vide det ved tilmeldingen.
Ved allergi må du gerne selv tage specialkost med, så reducerer vi i prisen.

Pris:

Lejr 1: 5.-8. juli
Lejr 2: 9.-12. juli

1.barn 350 kr. derefter 300 kr. for søskende. Der betales kontant

ved ankomst til lejren. Slikpenge kan indbetales i ”lejrbanken”

Sidste tilmelding:

25.juni (først til mølle…)

Tilmelding lejr 1:

Tilmelding lejr 2:

Laura Johannesen.

Gerda Harregaard.
Mølkærvej 32, Durup
7870 Roslev
Mobil: 60 89 77 87
Mail: ghharregaard@get2net.dk

Laura-johannesen@hotmail.com
Mobil: 27 83 27 98

Har du lyst til at bage en kage, nogle boller, eller andet du gerne vil
bidrage med, modtager vi det gerne. Besked gives ved tilmelding.

For alle børn som nu går i 0.-8.klasse.

Lejr 1: fredag d. 5.juli – mandag d. 8.juli
Ankomst 10.30-11.00 Hvor der vil være en kop kaffe til forældrene.
Afslutning kl. 16.45-17.00 hvor alle er velkommen.
Ledere på lejren:

Laura Johannesen (lejrchef)

opleve en hel masse – se lige her:
Leg ude og inde, boldspil og andre former for sport og spil.

Mathilde Nex

Fortællinger fra bibelen, synge, sjov og spas med lederne, ”avisen”,

Simon Bakbo og Signe Nielsen

hapseposen, god mad, sliktur eller slikbod, badning og mange andre

Daniel Thun Madsen

sjove og hyggelige ting. (Alle aktiviteter er under opsyn af lederne)

Filip Thun Madsen
Gustav Johannesen
Magnus Nex
Filip Kristensen
Anders Højen

I køkkenet:

Hvis du kommer med på lejr, vil du med garanti

Nomi Laursen
Lone Johannesen m.fl.

Husk:

Madpakke til frokost 1.dag

Sovepose/dyne, lagen SKAL medbringes, toiletsager, tøj efter
vejrudsigten, sko, badetøj og badesko, penalhus/farver, en bibel –
hvis du har en, kopi af dit sygesikringsbevis. Der er mulighed for at
købe lidt slik og snolder- vi anbefaler max. 50 kr.

Lejr 2: tirsdag d. 9.juli – fredag d. 12.juli

Mobiltelefon er på eget ansvar (Kan inddrages af lederne)

Ankomst 10.30-11.00 Hvor der vil være en kop kaffe til forældrene.

Medbring ikke PC, I-pad eller lign.

Afslutning kl. 19.00 hvor der vil være kaffe og afslutning.

Vi vil gerne opfordre til, at i som forældre tager kontakt til den lejrchef
der er på jeres barns lejr, hvis I oplever at barnet ringer hjem og er

Ledere på lejren:

Gerda Harregaard (lejrchef)
Maria og Daniel Kofod Primdahl
Dagmar Bech Hansen
Miriam Thun Madsen
Lukas Thun Madsen
Anne Mølgaard
Julia Gjørup
Mariane Jensen
Sanne Damgaard
Nanna Laigaard Eriksen

I køkkenet:

Lene Andersen m.fl.

ked af det, eller der er andre problemer.
Vi skal nok tage hånd om det – ellers får i et opkald.

Adresse:

”Kildeborg” Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev.

OBS

Efterårslejr 2019: 11.-13. oktober

OBS

Lejrene er arrangeret af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i
Skive Kredsen. Vores ønske er at oplære børnene i den Kristne tro,
som vi bekender den i Folkekirken.

