Vil du med på Puttelejr?
Kom med på en frisk og sjov sommerlejr, hvor du kan lege, soppe, bade
og synge.
Lejrens tema er: ”EN GIGA-VEN - nu og for altid”.
Ud fra dette tema skal vi høre historier fra Bibelen. Gennem de
historier vil vi også lære noget om Gud, den største ven vi kan få.
Måske ser vi også nogle mægtige skibe ude for Strandsborg mens vi
leger i sandkassen, spiller fodbold, gynger eller kører på cyklerne.
Ved bålet skal vi høre en masse sjove vitser og gad vide hvad kusinerne
og fætrene finder på. Kom hellere med og se. Vi ses!

Dagsprogram
7:45 Go'morgen- så er det ud af soveposerne
8:15 Morgensang ved flagstangen, derefter morgenmad
10:00 Bibel-fortælling. Vi tegner og løser opgaver i vores
opgavehæfter
11:00 Badning
12:00 Vi er så sultne alle mand…
13:00 Slik-salg i ”Tutten”
14:00 Løb, konkurrencer eller...
15:00 Saftevandstid
16:00 Badning
17:30 Aftensmad
18:50 Flaget tages ned
19:00 Hygge ved lejrbålet
20:30 Aftensang med lidt mundgodt
21:01 Godnathistorier indtil vi falder i søvn

Praktiske oplysninger
Alder: For at deltage skal man være fyldt 5 år og kan være med indtil
man har afsluttet 0.-klasse. I tvivlstilfælde, ring til lejrchefen.
Tidspunkt: Lejren begynder lørdag den 29. juni kl. 10.00 og afsluttes
mandag den 1. juli, hvor forældre ankommer til lejren kl. 18.30 – 19.00.
Forældre og søskende m.fl. er velkomne til afslutning, hvor der vil
være glimt fra lejren og der serveres kaffe. Lejren slutter senest kl.
20.30. Hvis der er problemer med kørsel så ring.
Adresse: Engblommevej 3, 8420 Knebel, 60 84 55 20
Tilmelding: Lejren koster 335 kr. incl. slikpenge (10 kr. pr. dag).
Tilmelding og betaling foregår via http://kortlink.dk/xgyk
Tilmelding er åben fra d. 8. maj kl. 19.00 til og med d. 1. juni.
Der lukkes for tilmelding når lejren er fyldt op.
NB: Lejrens pris inkluderer 15 kr. i kontingent til ”kristen lejrforening
af 2002”, som du bliver medlem af ved tilmelding til lejren. Lejrens pris
er fastsat under hensyn til, at vi får sommerlejrtilskud fra Århus
kommune.
Medbring: bamsedyr, personlige ting, sovepose, lagen, badetøj,
gummistøvler, lygte m.m. (alt skal være mærket med navn) samt
madpakke til lørdag frokost.
Man må ikke medbringe mobiltelefoner, tablet ol.
Der vil blive taget billeder fra lejrens aktiviteter. Billederne er
udelukkende til fremvisning på lejren og slettes efterfølgende.

Puttelejr på
Strandsborg 2019
den 29. juni - 1. juli

Uner

Ved spørgsmål er I velkommen til at
kontakte Lejrchefen:
Jette Kristoffersen
Tlf. 60 84 55 20

for børn
der er fyldt 5 år
og indtil de har afsluttet 0-klasse
Arr: Kristen Lejrforening af 2002 som er tilknyttet
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

