Tilmelding skal ske til Gitte Munch senest d. 8. oktober 2020.
Telefon: 41 40 60 76, mail: transemunch@gmail.com
Følgende oplysninger skal fremgå ved tilmeldingen:
-

Navn på deltager

-

Adresse

-

Fødselsdag og –år

-

Allergier og/eller bemærkninger

-

Mailadresse på forælder

-

Telefonnummer på forælder

-

Vil du bage kage eller boller til lejren? Angiv gerne ca.
hvor meget/mange.

-

Må vi gemme dine oplysninger i 2 år? De vil blive brugt til
at informere dig om fremtidige lejre?

Særlige forhold vedrørende COVID19-pandemien
-

-

Lejrlederne holder sig løbende opdateret på, hvilke retningslinjer
der gælder for lejrafholdelse
De gældende retningslinjer giver mulighed for at afholde en
dejlig juniorlejr, hvor enkelte ting dog ikke er som de plejer
o Vi skal gøre lidt mere rent og lufte ud
o Vi skal være inddelt i nogle mindre grupper, og
værelsesfordelingen er klar, når man ankommer
o Vi skal være meget udendørs – hav derfor tøj med efter
vejrudsigten og gerne lidt ekstra skiftetøj
o Forældre må ikke komme indenfor, og der vil således
heller ikke være afslutningssamvær med forældre
Har du symptomer på Covid19 må du ikke ankomme på lejren
men bliver nødt til at ringe afbud

Juniorlejr på
Sildestruplejren
Efterårsferien 2020
D. 15.-18. oktober

For juniorer i alderen 10-16 år

Kender du det… at være på lejr og få en masse fede oplevelser?
Hvis du gør, ved du også, at du bare må med på juniorlejr i
efterårsferien. Hvis ikke du gør, så er det på tide at komme
afsted!
Vi skal hygge, feste, være aktive, lege, synge, være kreative,
spise god mad, få nye venner og ses med gamle og sidst men ikke
mindst skal vi være sammen om temaet ”Kender du det…?” og
finde ud af, hvad Gud har at sige os om det.

Vi håber du vil med!

Alt det praktiske
Tidspunkt: Ankomst torsdag d. 15. oktober i tidsrummet kl. 18:45
– 19:15. Afhentning søndag d. 18. oktober kl. 14.30.
Pris: 200 kr. Der vil også være bogsalg og slikbod på lejren. I
slikboden er der et maks. forbrug på 15 kr. pr dag. Vi opfordrer
til at betaling for lejren og indbetaling til lejrbanken sker via
MobilePay ved ankomst.
Adresse: Sildestrup Øvej 7C, 4872 Idestrup
Ledere på lejren: Katrine Houler, Gitte Munch, Ingrid og
Johannes Larsen, Philip og Malene Månsson, Miriam Månsson,
Hanna Sulkjær, Frederik Fris, Patrick Noer
Husk: bibel, badetøj, lagen, sengelinned, dyne og pude,
håndklæde, toiletsager samt tøj og sko, der egner sig til vejret.
Har du lyst til at prøve en enkelt overnatning udendørs i bivuak,
så husk en varm sovepose og evt. liggeunderlag.

