SOMMERLEJR 2019

STRANDSBORG
LØRDAG D. 13. JULI TIL TORSDAG D. 18. JULI

Dagsprogram: (ca. tider)
8.00 Flaget hejses
SOMMERLEJR PÅ STRANDSBORG ER FOR DIG
		
Morgenmad og andagt
DER SKAL I 1.-9. KL. EFTER SOMMERFERIEN
10.00 Bibelarbejde
Der vil være opdeling efter aldersgruppe
		 Evt. badning
ved værelsesfordeling, bibeltimer og
12.00 Middagsmad
nogle af aktiviteterne.
		Slikbiks
		Forfriskning
1.-6. kl. efter sommer er børn/juniorer.
		Aktiviteter
7.-9. kl. efter sommer er teenagere.
		 Evt. badning
Vi skal bade, bage snobrod, lave forskellige
18.00 Aftensmad
aktiviteter. Kaste med vandballoner, spille
		 Aftenhygge - Aft
enssang
bold, synge og frem for alt høre om Jesus, og
		Godnat
om hvor meget han ønsker at være vores ven.
ÅRETS BIBELTIMETEMA ER: “EN GIGA VEN”
Vi glæder os til at se dig.
Strandsborg • Engblommevej 3 • 8420 Knebel

PRIS:
Tilmeldingsfrist senest d. 15. juni: kr. 500,Søskenderabat: fra 3. barn er prisen 350,-.
BETALING FOR LEJR
Overfør lejrbetaling til konto:
Reg. nr. 9333 - Konto nr. 3334402702
eller via MobilePay til: IM Genesis 64872.
Skriv “Strandsborg” og “barnets navn”.

TILMELDING:
Senest d. 15. juni, via Strandsborg
Randers facebookside eller via en mail
til strandsborgranders@gmail.com
med følgende oplysninger:
E-mail:
Barnets navn:
Forældres navn:
Barnets cpr. nr.
Barnets fulde adresse:
Hvilken klasse skal barnet gå i efter ferien:
Må barnet transporteres i
privat bil af lejrens ledere? 
JA
NEJ
Må foto og video af barnet
offentliggøres?JA
NEJ

LOMMEPENGE TIL LEJRENS SLIKBOD
Max. 75,- kr. Overføres til samme konto
eller via MobilePay i en seperat betaling.
Husk også her at angive barnets navn.

Har barnet helbredsmæssige forhold
som lejrens ledere skal have omsorg for
- kontakt venligst lejrchefen.

MOBILTELEFONER
Mobilfri lejr - så lad telefonen blive
hjemme.

AFSLUTNING:
Torsdag d. 18. juli kl 15.30-16.30 indbyder
vi forældre, søskende og pårørende til en
afslutning, hvor vi skal opleve nogle af
de ting, der er sket på lejren, bl.a. sang,
underholdning og andagt.
Der serveres kaffe m/brød og kl. 16.30 er
lejren helt slut.

TRANSPORT:
Mulighed for fælles bustransport til lejren.
Mød op kl. 15.00 ved Indre Missions hus,
Genesis, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ.
Bussen kører kl. 15.30.
Efter ankomst og indkvartering på lejren
spiser vi madpakker kl. ca. 17.30.
TEMA FOR FESTAFTENEN:
EN GIGA FEST
HUSKELISTE:
• Slik eller frugt til busturen.
• Madpakke til Iørdag aften.
• Sovepose/dyne, pude og Iagen.
• Toiletsager, badetøj, håndklæder,
• Skiftetøj, sko, regntøj, støvler.
• Lommelygte.
• Bibel (hvis du har en).
• Papir, blyant og evt. farver
• Gave til 10 kr til festaften.
• HUSK navn i tøj, håndklæder etc.

KONTAKT:
Mail: strandsborgranders@gmail.com.
Lejrchefen Ninna Kahr på tlf. 40 79 60 44
Kontakt mens lejren afholdes rettes til
lejrchefens telefon.
Find desuden yderligere information
på lejrens Facebookside:
“Strandsborg Randers”
SEND EN HILSEN TIL DIT BARN:
På mail: strandsborgranders@gmail.com.
eller med posten til lejrens adresse:
Sommerlejren Strandsborg,
Engblommevej 3, 8420 Knebel.

