VELKOMMEN PÅ STRANDSBORGS MINILEJR 2.- 4.juli 2022

For børn, der efter
sommerferien går i
0.-4. klasse

Kom med på sommerlejr på Strandsborg, hvor vi skal høre fortællinger om luftens helte. På
lejren skal vi selvfølgelig også på løb, bade, sidde ved bålet, og synge en masse sammen og
købe slik i slikboden.
Husk: Tøj passende til vejrudsigten, sovepose, lagen, regntøj, toiletsager, solcreme, badetøj, cap/hat,
håndklæde, madpakke til lørdag middag – husk navn i dine ting. Medbring IKKE telefon, iPad el.lign.
Pris: Lejren koster 365 kroner og betales over netbank sammen med tilmelding. Reg.nr. 1551 4806049263.
Husk barnets fulde navn på indbetaling! Der er penge til slik inkluderet i prisen (10 kr pr. dag)
Tilmelding åbner 2. maj kl. 19. og fristen er indtil d. 25. juni på nedenstående link: http://kortlink.dk/2f99s
Det er først til mølle-princippet. Der kan maks. være 45 børn. Så der kan godt være fyldt op inden
d. 25. juni. Ønsker man at komme på en venteliste, kan man kontakte en af lejrcheferne.
Lejrens adresse: Strandsborg, Engblommevej 3, 8420 Knebel.
Ankomst og indkvartering: Lørdag d.2. juli kl 10-10.30
Afslutning: Alle forældre og søskende inviteres til
afslutningssamling mandag d. 4. juli kl. 14.30-15
Lederteamet på lejren er: Hanna & Rune Bysted, Mette & Esben
Aabenhus, Miriam & Eik Pedersen, Rasmus Petersen, Sofie Vandel,
Elisabeth & Anders Erbs, Marie & Emil Børty, Signe & Michael Linde
Yderligere oplysninger: Lejrchefer, Hanna Bysted (51945092) og Mette M.
Aabenhus (28711879)
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

Det bliver SÅ
fedt - vi
glæder os!

Dagsprogram
07.45 Vækning
08.00 Flaget hejses + morgengymnastik
08.15 Morgenmad + oprydning på
værelser
10.00 Bibeltime: Sang, se, lyt og snak
11.00 Badning
12.00 Middag
13.00 Slikboden er åben
13.00 Fri leg
14.00 Eftermiddagsaktivitet
15.00 Kaffe
16.00 Badning
17.30 Aftensmad
19.00 Vi sidder ved lejrbålet og griner
20.00 God nat til de små
20.30 Godnat til de store

