Tilmelding
Tilmelding til sommerlejren skal ske til
lejrchef Birgit Aaen på mail:
sjovsommerlejr@gmail.com
senest fredag den 15. juni 2018.
Vi har plads til 90 deltagere - og det er
tilmelding efter princippet “først til mølle”.
Navn
Adresse
Postnr.
By
Tlf.nr. til mor/far
Forældres email
Barnets fødselsdag
Særlige forhold
Allergi / medicin
Jeg går i

klasse efter sommerferien

Forældres underskrift
Vi medbringer
Kage

Frugt		

Mit barn må gerne fotograferes
Ja		

Nej

På sommerlejren sker
der en masse sjove ting i
løbet af ugen
• Bibelfortællinger
• Vi indtager fanen
• Juniortræf
• Strandture
• Vandplaskeri
• Mød nye og gamle venner
• Vi får saft og kage
• Råhygge
• Lejrbål
• Flaghejsning
• Store kyllingedag
• Sang og musik
• Vær sammen med skønne ledere
• Masser af konkurrencer
• Lækre pandekager
• Dejlig mad
• Køb slik i tutten
• Få gode god-nat historier

Kom med på
sommerlejr i
Hvide Klit
og bli´ godt beskidt

Vigtig viden.....

Alle børn/juniorer i alderen 5-14 år er
velkommen til at deltage i årets sommeroplevelser. Det bliver en uge fyldt med gode
grin, fede oplevelser, sjove aktiviteter og
guldkorn fra biblen.
Alle aktiviteter er tilpasset børnenes alder.

Pris og betaling
Prisen for hele lejren er kr. 450 pr. barn.
Pris for barn nr. 2 og 3 er kr. 400 pr. barn.

Arrangør
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Lejren begynder søndag den 8. juli 2018
kl. 15.30 i Sæby Kirke, Strandgade 5, 9300
Sæby, med en kort gudstjeneste for både
lejrdeltagere, søskende og forældre.
Efter gudstjenesten kører vi ud til fælles
eftermiddagskaffe på lejren.
Lejren slutter fredag den 13. juli kl. 15.30,
hvor vi har fælles afslutning.

Du skal medbringe følgende
Sovepose, lagen, badetøj, tandbørste og
praktisk tøj.

Betaling for lejren samt slik-penge sker ved
overførsel til følgende kontonr.:
Reg. 9009 Kontonr. 4572382929
Udfyld med barnets fulde navn ved betaling.
Betalingen skal ske senest 21. juni 2018.
Lejrchef er Birgit Aaen
Alle spørgsmål vedrørende lejren, dens indhold og afvikling rettes til Birgit Aaen
på telefon nr. 21 67 09 48 eller på mail:

sjovsommerlejr@gmail.com

Lejrdeltagerne må ikke medbringe telefon
på lejren. Kontakt til deltager eller til hjemmet
sker til / fra lejrchefens telefon.
Lejrdeltagerne må i løbet af lejren gerne
modtage et brev fra hjemmet.

Lejrens adresse
Lejrcenter Hvide Klit,
Nellemannsvej 48, 9300 Sæby.

Birgit Aaen
Udegårdsvej 19
9970 Strandby

Vi glæder os til gensyn - og møde nye
venner, når vi igen holder sommerlejr
på Hvide Klit i Lyngså.

Porto

Sommerlejr på Hvide Klit

