
 Lejren arrangeres af 

Luthersk Missions Børn og Unge 

i samarbejde med 

Luthersk Mission, Lolland Falster 
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Børnelejr i efterårsferien 
10.-12. oktober 2020 på Sildestruplejren 

Lejren begynder 
lørdag 10. oktober kl. 10:00. Vi tager imod dig, byder dig velkom-

men, følger dig ind og hjælper med at rede din seng. 

I år har vi corona-regler, så derfor har vi ikke noget velkomstarrange-

ment for de voksne. 

Lejren slutter 
 mandag 12. oktober kl. 16:00. Vi har hjulpet dig med at pakke sam-

men og vinker farvel til dig på parkeringspladsen. 

I år har vi corona-regler, så 

derfor har vi ikke noget af-

slutningsarrangement for 

de voksne. 

Hvis du har problemer med 

transport til og fra lejren, så 

ring/sms tlf. 2926 4434 

(lejrleder Dan K. Månsson), 

så finder vi en løsning. 

 
I lejrens slikbutik kan du købe 

slik – max. 10 kr. hver af dage-

ne. Og i lejrens bogsalg kan du 

købe lidt af hvert. Lejrbanken 

passer på dine penge, når du 

ikke lige skal bruge dem. 

Husk at medbringe: 
sengetøj og lagen, toiletsager 

(tandbørste, håndklæde mm.), 

skiftetøj, udetøj og fodtøj til 

regnvejr. Evt. lommelygte. 



Tilmelding efterårslejren 10.-12. oktober 2020 
sendes til Birgit Rasmussen - hsdit@post.tele.dk eller sms 4226 1942  

Du skal oplyse barnets 

• Barnets navn 

• Barnets fødselsdato 

• Adresse 

• Forælders tlf. 

• Forælders mail 

• Vil I bage boller / kage? 

• Særlige forhold (vådligger, allergi, medicin mm.) 

• Vil I give tilladelse til, at LMBU må gemme jeres kontaktoplys-

ninger i to år mhp. indbydelse til kommende lejre? 

• Vil I give tilladelse til, at jeres barn må være med på billeder, 

der bruges på fremtidige programflyers. 

Betaling 
Pris for hele lejren er 175,00 kr. 

Beløbet indbetales ved tilmelding til Birgit Rasmussen - MobilePay 

4226 1942. Skriv barnets navn i kommentarfeltet. Samtidig kan 

indbetales penge til lejrbanken (pengene kan bruges i bogsalg 

og slikbutik). Ubrugt beløb tilbagebetales. 

Lejrens adresse: 

Sildestruplejren. 

Sildestrup Øvej 7c, 

4872 Idestrup. 

Vil du vide noget om 

LMBU og LM, som arran-

gerer lejren, så kan du se: 

www.lmbu.dk 

www.dlm.dk 

Mens der er lejr, kan vi 

kontaktes på 

tlf. 2926 4434. 



Har du lyst til at være med? 

På efterårslejren skal vi lege og hygge os. Vi skal synge og sove. 

Vi skal møde nye venner og gå på opdagelse sammen! Og så 

skal vi høre bibelfortælling! Bibelen har mange fortællinger om 

børn. Nogle af dem skal vi høre. 

På lejren, møder du disse voksne: Birgit & Niels Rasmussen, Anne 

Christine Pedersen, Kirsten & Dan Månsson. Du kan også møde no-

gle store friske piger. 

Velkommen på børnelejr i efterårsferien! 

Særlige forhold vedrørende COVID-19 

Lejrlederne holder sig løbende opdateret på sundhedsstyrelsens ret-

ningslinjer, der gælder for lejrafholdelse. 

De gældende retningslinjer giver mulighed for at afholde børnelejr, hvor 

enkelte ting dog ikke er, som de plejer. 

• Vi skal gøre lidt mere rent og lufte ud. 

• Vi skal være inddelt i mindre grupper, og værelsesfordelingen er klar, 

når børnene ankommer 

• Vi skal være meget udendørs – ha’ derfor tøj med efter vejrudsigten 

og gerne lidt ekstra skiftetøj. 

• Forældre kan ikke komme indenfor. Derfor undlader vi velkomst– og 

afslutningsarrangementerne for forældre. 

Har du symptomer på Covid-19 må du ikke komme på lejr, - men bliver 

nødt til at ringe afbud. 


