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Tema: Gør en forskel
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Hvad betyder det for andre, når man gør en forskel? Kom med og hør om hvordan du
kan gøre en forskel for andre, og hvordan Jesus gjorde en forskel for os.
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Ledere: Mille, Marika, Simone, Emil, Anne, Emma, Kristian, Johan, Kristian, Jonathan, Berit
og flere.
ALDER: 4.-6. klasse.
STED: Strandsborg, Engblommevej 3, 8420 Knebel.
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og flere.
ALDER: 4.-6. klasse.
STED: Strandsborg, Engblommevej 3, 8420 Knebel.

PRIS: 280 kr. Betales via netbank, noter barnets navn (1551 4806049263).
SLIK: Slikpenge er inkluderet i prisen.
MEDBRING: Sovepose, lagen, toiletsager, håndklæde, lommelygte, ”tøj der må blive
beskidt”, ekstra sko, og en bibel hvis du har. Udklædning til festaften, vi uddeler awards til
bedste udklædte.
MEDBRING IKKE: Mobiltelefonen. Det er vigtigt, at deltagerne bruger lederne til evt. at
løse konflikter i stedet for forældrene. Lejrchefen kan kontaktes i løbet af lejren.
KONTAKT Lejrchefen: Berit Skødt, 40918376 eller mail til Berit@soendagsskoler.dk.
TILMELDING: Findes på www.lejr.dk/juniorlejr, eller på link: kortlink.dk/24gzr
Skal ske inden 10. februar.
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Tidspunkt: Fredag 19.00—Søndag 14.00. Du skal have spist
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ARRANGØR: Kristen lejrforening af 2002 i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
(DFS). Når du tilmelder dig og betaler for lejren, bliver du automatisk medlem af foreningen:
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Sommerlejr den 6. – 10. juli, tilmelding åbner den 5. maj
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