HVORDAN?
Hvis du tænker: ”Jeg har lyst til at tage på lejr, men hvordan gør jeg?”
Så læs med her:

SOMMERLEJR

Tilmelding skal ske til:
Lone Johannesen
Mail lone@udiet.dk
Tlf: 26 19 35 41

Sidste tilmeldingsdato: 19. juni 2021 (først til mølle…)
Oplys dette ved tilmelding: Navn, adresse, alder, nuværende klassetrin.
Telefonnummer på forældre/værge, evt. sygdom og medicin.
Hvis der er særlige forhold/udfordringer vi ledere bør kende til, vil vi gerne vide
det ved tilmeldingen.
Ved allergi må du gerne selv tage specialkost med, så reducerer vi i prisen.
Hvis du har lyst til at komme med en kage, boller eller andet til lejren modtager vi
det gerne. Besked herom gives ved tilmelding.

Pris for at være med på lejr: 350 kr. derefter 300 kr. pr. søskende.
Der betales kontant eller via mobilpay ved ankomst til lejren.
Tlf.nr. 26 19 35 41 (Lone Johannesen).

Adresse: ”Kildeborg” – Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev.
Arrangør: 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.

2022
På Kildeborg
Dato: 2.-5. juli

Luftens helte

telefon, hvis der opstår behov for at kontakte jer der hjemme. Opdager vi
alligevel en mobil, vil vi opbevare den til lejren er slut.

HVEM?
Sommerlejr er for dig der nu går i 0.-8. klasse, og har lyst til at hygge med
andre børn og ledere i din sommerferie.

HVAD?

HVORNÅR?
Lørdag d. 2.juli kl. 11.00 til tirsdag d. 5.juli kl. 16.30

Ledere på lejren:
Lone Johannesen (lejrchef)
Laura Johannesen Højen
Anders Johannesen Højen
Gustav Johannesen
Filip Thun Madsen
Markus Thun Madsen
Magnus Nex
Maria og Daniel Kofod Primdahl

Du kan glæde dig til at lege både ude og inde med boldspil, sport, badning,
konkurrencer, aktiviteter og spil. Der vil være fortællinger fra bibelen, sang
og dans, og der vil være mulighed for at lave sjov og spas med lederne. Vi
skal bare lave en masse hyggelige ting. (Alle aktiviteterne vil være under
opsyn af lederne).

HUSK!
Sovepose/dyne, lagen, toiletsager, tøj efter vejret, sko, badetøj og
badesko, håndklæde, penalhus/farver, en bibel (hvis du har en), kopi af
sygesikringsbevis.

¤ Du skal medbringe din egen madpakke til frokost lørdag.

I køkkenet:
Lene Andersen
M.fl.

HENVENDELSE
MOBILTELEFONER
Vi henstiller til at lade telefonerne blive hjemme, da vi tidligere har oplevet
at de forstyrrer børnene og det kan være svært at blive en del af
fællesskabet, hvis de bliver brugt meget. Det vil være muligt at låne en

I er meget velkomne til at kontakte lejrchefen på lejren, ved eventuelle
spørgsmål eller lign. både inden og under lejren.

