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Kom med på nogle friske og sjove sommerdage, hvor du kan lege, soppe, bade, synge og høre fortællinger 
fra biblen. 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!  
Husk: Tøj passende til vejrudsigten, vi skal være så meget ude som muligt. Så har de lovet regn, så husk også 
regntøjet, badetøj, cap/hat, håndklæde, – husk navn i dine ting. Medbring IKKE telefon, iPad el.lign. 
 
Pris: Sommerdagene koster 250 kroner. Der er penge til slik inkluderet i prisen (10 kr pr. dag) 
 

TILMELDING på link: http://kortlink.dk/25faz 

Det er først til mølle-princippet. Der kan maks. være 30 børn. Tilmelding senest den 23. juni. (Der kan godt 

være fyldt op inden).  

Ønsker man at komme på en venteliste, kan man kontakte 
lejrchefen. 
 
Lejrens adresse: Strandsborg, Engblommevej 3, 8420 Knebel.  
Tidspunkt: Lørdag d. 27. juni kl. 9. - 19 
 
Lederchef: Jette Kristoffersen, Jetteanders@os.dk, 60845520. 
 
Arrangør: Kristen lejrforening af 2002, i samarbejde med Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler. Når du tilmelder dig og betaler for 
lejren, bliver du automatisk medlem af foreningen: Kristen 
lejrforening af 2002, i det indeværende kalenderår. Se mere på 
hjemmesiden: www.lejr.dk  
                               
                                                                
 

 

 

 

Tjek lejrbygningen ud på Strandsborg.dk 

Dagsprogram 

08.30 - 09.00 Ankomst 

09.30 Ryste sammen lege 

10.00 Fortællinger  

11.00 Frokost 

12.00 Leg og sjov 

13.00 Slikboden (Tutten) er åben 

13.00 Fri leg 

13.30 Badning og leg på stranden 

15.00 Kaffe 

15.30 Aktivitet og løb 

17.00 Aftensmad 

18.00 Vi sidder ved lejrbålet og griner 

19.00 Farvel 

For alle børn, der er 5 år til 
børn, til man har afsluttet 

0. klasse 
 

 

Det bliver SÅ 

fedt - vi 

glæder os! 
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