Kære forældre
Børnelejr er fire dage med sommersjov, bibelfortælling, badestrand og
bålhygge. Vi tror, at alle er skabt og elsket af Gud, og det vil vi gerne
omsætte i et fællesskab på børnelejren. Der er plads til alle og blik for det
enkelte barn. Gennem leg, sang, bibelfortælling, nærhed og aktiviteter
håber vi at få nogle sjove og hyggelige timer med børnene.
Lejren arrangeres af lokale kræfter i samarbejde med Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler. Ideen med lejren er blandt andet at tilbyde
jeres børn lidt af den dåbsoplæring, som Folkekirken vil give dem.

Vel mødt på børnelejr!

Afslutningsfest

Torsdag d. 12. juli holder vi afslutningsfest kl. 15.30 til
16.30. Vi ser frem til, at I kommer, så børnene kan vise
jer, noget af det, vi har lavet. Det kan være skøre
sketches, vanvittige historier fra lejravisen og de dejlige
sange, vi har lært. Vi har erfaret, at det er vigtigt for
børnene, at vi får sluttet lejren af fælles. Derfor håber vi,
at det er muligt for mange af jer at komme.

www.laerkereden.net

Børnelejr Tilmelding
for alle fra

6-10 år

Senest d. 24. juni
Er du 10-14 år

Prøv Juniorlejr på
Lærkereden d. 2.-7. juli
www.juniorlejr.dk
Henv. Tove Larsen
Tlf: 26 85 56 86

9.– 12. juli 2018

www.laerkereden.net
www.soendagsskoler.dk

Kl. 7.30: Vækning, vi står op
Kl. 8.05: Morgenmad
Kl. 8.45: Leg
Kl. 9.30: Bibelfortælling mm.
Kl. 11.00: Badning
Kl. 12.00: Middag
Kl. 13.00: Sliksalg
Kl. 14.00: Løb, sport, leg,
hobbyaktivitet
og derefter forfriskning
Kl. 17.00: Badning
Kl. 18.00: Aftensmad
Kl. 19.00: Lejrbål
Kl. 19.50: Flaget tages ned
Kl. 20.00: Underholdning, sang,
hygge og andagt
Kl. 21.30: Godnat

1 barn: kr. 400,2 børn: kr. 750,3 børn: kr. 950,(Kontant eller MobilePay ved ankomst)

Indsættes på lejr-banken.
Til slik kan man max. bruge
8 kr. pr. dag

Mandag d. 9. juli kl. 11.30-12.00

Torsdag d. 12. juli
Afslutningsfest kl.15.30 til 16.30
Herefter hjemrejse.
Sovepose
Lagen
Toiletsager
Badetøj + solcreme
Håndklæde
Tøj til sol og regn
Kop til slik
Penalhus
Evt. lommelygte
Lommepenge (32 kr)
Navn på dine ting
Ikke mobil eller lign.

Jakob Nejsum, Fjellerup
Tlf. 20 97 62 42
E-mail: jakob@nejsum.net

Slåenvej 6
8500 Grenå

Tilmelding til børnelejr på Lærkereden 2018
(senest 24. juni) på www.laerkereden.net

