
Efterårslejre på Birkedal 2019 
Juniorlejr (3. - 5. klasse)

16. – 19. oktober
Ansvarlig for lejren: Nathalie og Claus Pedersen 
(20 22 15 13, nalleogclaus@gmail.com) 

Pris: 390 kr. Bussen koster 120 kr. tur/retur 

Tema: Krop, arme og ben, tænder og ører. Gud har skabt 
den vildeste krop til os, som er helt perfekt og alligevel ikke 
altid føles sådan. Hvordan kan det f.eks. være, at man kan 
være skabt i Guds billede (det står der i Bibelen, at vi er) og 
samtidig have en handicappet krop?? Og hvorfor er nogle 
skabt som piger og andre som drenge?? Det kommer vi til 
at høre og tale om. 

Derudover skal vi på løb, spille skovstratego, spise slik, have 
besøg, lave snobrød, underholdes og meget andet. Kom og 
vær med til at gøre lejren til en FED oplevelse!

Øvrige ledere: Diana og Anders, Lillian & Daniel, Natasha, 
Caroline, Emilia, Rasmine, Oliver og Noah 

Tidspunkt: Lejren starter onsdag d. 16. oktober kl. 17:30 og 
slutter lørdag d. 19. oktober kl. 14:00

Transport: Bussen kører fra Sjælør Station onsdag d. 16. 
oktober kl. 16:30. Hjemkomst samme sted lørdag d. 19. 
oktober kl. 15:00

Teenlejr (6. klasse - 17 år)
12. – 16. oktober

Ansvarlig for lejren: Thomas Thams Jensen 
(30 82 06 04, tmj1989@gmail.com)

Pris: 430 kr. Bussen koster 120 kr. tur/retur

Tema: Vi glæder os `l at byde velkommen `l årets eberårs-
teenlejr! Vi skal bare hygge og være fælles om tro og liv og lære 
hinanden og Jesus bedre at kende. Vi håber, at du vil med på en 
rig`g god lejr. Tag bare dine venner med! 

Øvrige ledere: Julie, Laura, Sebas`an, Miriam, Karina, Emilie, 
Judith, Michael T, Michael H, Tine og Maria

Tidspunkt: Lejren starter lørdag d. 12. oktober kl. 16:00 og 
slueer onsdag d. 16. oktober kl. 15:00

Transport: Bussen kører fra Sjælør Sta`on lørdag d. 12. oktober 
kl. 15:00. Hjemkomst samme sted onsdag d. 16. oktober kl. 
16:00

Arrangør LM Kids og LM Between

PrakHsk informaHon Hl begge lejre:

Tilmelding via birkedal-lejren.dk/lejre. Eber `lmelding 
sendes en bekræbelse med betalingsinfo samt et ID. ID skal 
oplyses ved betaling. På lejrene vil der være slik og bøger `l 
salg 

Tilmelding og betaling senest 6. oktober. 
BetalingsinformaHoner oplyses ved Hlmelding.

Lejrens adresse: Birkedal, Overdrevsvej 10, Undløse, 4340 
Tølløse, Tlf.: 59189465

Huskeliste til begge lejre:

Tandbørste, lagen, sovepose, sko og tøj til al slags vejr, 
hjemmesko, penalhus, godt humør og din bibel, hvis du 
har en. 


