Børnelejr

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
bibelfortællinger!

for børn i 1.-4. klasse (7-10 år)

i efterårsferien

På lejren møder du disse voksne:
Birgit Rasmussen, Lotte Munch, Per &
Anna Westh, Hanna Rasmussen, Kirsten & Dan Månsson m.fl.

Velkommen på børnelejr i efterårsferien!"
NB. Der er begrænset antal pladser, og du har først fået en plads,
når du har fået en bekræftelse.

15.-17. oktober 2022
på Sildestruplejren

Hvad hedder den bog,
du skal høre fortællinger
fra på efterårslejren?

i
Tilmelding sendes senest

e

e

den 2. oktober 2022 til

Birgit Rasmussen - : hsdit@post.tele.dk - ) 4226 1942
*Rosenhaven 8, Sundby, 4800 Nykøbing F.
Du kan scanne tilmeldingen eller skrive alle oplysningerne i en mail
eller sms. Du kan sende tilmeldingen med post eller aflevere den i
børneklubben.

Billede af Michal Jarmoluk fra pixabay.com
Lejren arrangeres af
Luthersk Missions Børn og Unge
i samarbejde med
Luthersk Mission, Lolland Falster

Lejren begynder lørdag 15. oktober. Du må komme mellem kl. 09:30 og 10:00. Så kan du betale, sætte penge i lejrbanken og finde din seng. Kl. 10:00 er der velkomst for alle
børn og deres voksne. Når de voksne, som har fulgt dig ud
på lejren, har fået formiddagskaffe, må de gerne tage hjem.

Lejrens adresse:
Sildestruplejren.
Sildestrup Øvej 7c, 4872 Idestrup.

Lejren slutter mandag 17. oktober kl. 16:00. Fra kl. 15:30 ser-

Vil du vide noget om
LMBU og LM,
som arrangerer lejren,
så kan du se:
www.lmbu.dk
www.dlm.dk

veres kaffe og vises billeder fra lejren. Hvis der er problemer
med transport til og fra lejren, så ring/sms tlf. 2926 4434
(Dan), så finder vi en løsning.

Mens der er lejr,
kan vi kontaktes på
tlf. 2926 4434.

- - - -"- - - - -"- - - - -"- - - - -"- - - - -"- - - - -"-

Tilmelding efterårslejren 15.-17. oktober 2022
Navn ________________________ Fødselsdato _______________
Adresse _____________________________ Tlf. ________________
I lejrens slikbutik kan du købe
slik – max. 15 kr. hver af dagene. Og i lejrens bogsalg
kan du købe lidt af hvert.
Lejrbanken kan passe på
dine penge, når du ikke lige
skal bruge dem.

Postnr./By ______________ Mail: ___________________________

hvis ja!
O
Særlige forhold (vådligger, allergi, medicin mm.): __________
Vi kan bage boller c / kage c Sæt

__________________________________________________________

c Jeg giver tilladelse til, at LMBU må gemme mine kontakt-

Husk at medbringe:

oplysninger i to år mhp. indbydelse til kommende lejre.

sengetøj og lagen, toiletsager (tandbørste, håndklæde) skiftetøj, udetøj og fodtøj
til regnvejr. Evt. lommelygte.

c Jeg giver tilladelse til, at mit barn må være med på billeder, der bruges på fremtidige programflyers.

Forældreunderskrift ______________________________________

