Børnelejr
på Sildestrup-lejren

25. - 28. juni 2022

Tema: På tur med
Paulus
For børn ca. 7-10 år

Lige nu står du med en indbydelse til en af
sommerferiens store oplevelser:

Børnelejr på Sildestruplejren
Er du mellem 7 og 10 år, eller skal du i 1.-4.
klasse efter ferien, har du mulighed for at være med
på denne lejr.
På lejren sker der mange spændende ting. Vi skal
synge og høre historier fra Bibelen. Vi skal lege,
spise lejrmad og meget, meget mere. Der bliver tid
til fodbold, badning, hobbyting, købe is og slik i
lejrkiosken og til blot at slappe af med nye og
måske gamle venner.
Lejren begynder lørdag den 25. juni hvor vi er klar
til at tage imod dig mellem kl. 11 og 12.
Lejren slutter med en samling tirsdag den 28. juni
kl. 16-17, hvor dem, der henter dig, er velkomne til
at være med, inden de tager dig med hjem igen.
Lejren arrangeres af Luthersk Mission på LollandFalster. En forening med samme kristne grundlag som
folkekirken.
Hvis du har nogle spørgsmål angående lejren, er du
velkommen til at ringe til Rikke Friis Larsen
tlf. 61 68 74 74 eller skrive på rklarsen@live.dk.
Der er et begrænset antal pladser og du har først
fået en plads, når du har fået en bekræftelse.

Lejrens ledere
Rikke og Kaj Larsen, Louise og Ole Beinthin, Peter
Boye Larsen, Teresa Starzynski, Anna Krohn, Hanna
Rasmussen, Marzena Dzuibek, Katja Starzynski, Jonas
Friis Larsen m.fl. Vi glæder os til at møde dig!
Tilmelding senest fredag d. 10. juni 2022.
SEND EN MAIL TIL: rklarsen@live.dk med alle
nedenstående oplysninger
ELLER UDFYLD OG SEND TALONEN I LUKKET KUVERT til
Rikke Friis Larsen
Guldnældevænget 62
4800 Nykøbing F
Hvis barnet tilmeldes på mail, så husk stadig at
skrive alle de oplysninger, der bedes om på talonen.
Der er et begrænset antal pladser på lejren.
Tilmelding
Navn: ____________________________________________
Fødselsdato: ___________ Forældres tlf.: _________
Adresse: _________________________________________
Poster.: _________ By: ___________________________
E-mail: __________________________________________
(E-mail bruges til bekræftelse af tilmelding samt info om lejren –
barnet er først optaget på lejren, når I har modtaget en
bekræftelse).

VEND

Praktiske oplysninger
Lejrens
adresse

Sildestruplejren
Sildestrup Vej 7C,
4872 Idestrup
Tlf.: 54 17 44 12

Husk at
pakke

Dyne eller sovepose
Lagen
Toiletsager
Håndklæde
Badetøj
Skiftetøj og -sko

Pris for
lejren

290 kr. inkl. lommepenge. Beløbet
betales inden lejrens start til Rikke
på 61 68 74 74. Skriv barnets fulde
navn i kommentarfeltet. Hvis der bruges
mindre end 10 kr. pr. dag i lommepenge,
returneres det resterende beløb efter
lejren.

Særlige forhold vedørende barnet (kost, medicin, vådligger eller
andet):
____________________________________________________________
Jeg medbringer en kage/en pose boller ved ankomsten
Jeg giver tilladelse til at min barn må fotograferes sammen med de
andre børn og at billederne må bruges på https://lutherskmissionlf.dk og Facebook-sider.
Jeg giver tilladelse til, at vores kontaktoplysninger må gemmes i
to år hos Sildestruplejrens dataanvarlige med kun det formål at
udsende lejrprogrammer til de næste to års lejre
Sæt kryds hvis JA. På forhånd tak.
Underskrift forældre/værge:
__________________________________________________________________

