
Sommerlejr 2022  
d. 25 - 28 juni. 

Luftens helte. 
Gud kan vi stole på i alle livets forhold, og han 

hjæper os, når vi er i nød! 

Vi skal høre om luftens helte. Og vi kommer til at 

høre om fugle, engle, stjernen, Ilden (Helligånden )og 

den støreste helt –Jesus 

 

 

 

Kom på lejr og lær mere og få en masse nye venner.  

Det bliver så vildt godt—vi glæder os! 



Vigtige informationer: 

& Vi starter klokken 10.30 Lørdag. 

& Pris for lejren:  

 Et/første barn 425,00 kr.  

 Efterfølgende barn 375,00 kr.  

&    Dagtidsbørn (for dig der ikke er helt  gam-

 mel nok eller som gerne vil sove hjemme) 

 koster 100,00kr pr. døgn. 

&    Alder: 0-7klasse. 

& Musikanlæg og diverse elektroniske spil 

får du ikke brug for. Lad dem blive hjem-

me. Mobilen skal ligge i tasken. 

& Lommepenge sættes i lejrbanken. Man må 

maks. købe for 15kr. slik hver dag. Derud-

over kan du købes småting.  

& D. 28 juni kl.16-17 mødes vi for at afslutte 

lejren med lejravis og andre indslag fra ugen.   

 NYT: Kaffe og kage kan købes -  

 overskuddet går til lejren. 

Huskeliste: 

& Udetøj (til alt slags vejr), håndklæde, ba-

detøj, badesko, toilettaske med indhold, 

sovedyr, lommelygte, lagen, dyne eller so-

vepose, noget at skrive med og på. Derud 

over skal I alle huske MASSER AF GODT 

HUMØR!  Hvis du har en bibel, må du ger-

ne tage den med.  

& DE STORE: Husk sovepose og liggeunderlag 

til den specielle tur  (Man er en af de store, 

når man skal i 5 klasse efter sommerferi-

en.) 

Kontakt: 

& Under lejren kan vi kontaktes på  28704693

(Majken) eller 26179289 (Helena). 

& For yderligere information: 

&  Lejrchef: Majken Lund Kousholt  

 Mobil:  28704693 

 

 

 

& Mail: 104549@gmail.com    

& Adresse på lejren: Hestbækvej 81, 9640 Farsø. 

& Har dit barn allergi eller en sygdom, vi ellers 

 skal tage hensyn til, henvend dig til lejrchefen.  

SIDSTE tilmelding d.18/6 2018. 

Du kan enten tilmelde dit barn via:  

www.sommerlejr.viborgim.dk  Eller  

via talonen nedenfor. 

Barnets Navn/-e og klasse de skal starte i: 

1. barn:____________________________ Klasse:_____ 

2. barn:____________________________ Klasse:_____ 

3. barn:____________________________ Klasse:_____ 

Forældres Navn: _________________________________ 

Tlf.:__________________________________________ 

Adresse:______________________________________ 

   VIGTIGT: 

Vil du tage boller (25 stk.) med på lejr ? JA__ NEJ__ 

Vil du tage en bradepandekage med på lejr JA__ NEJ__ 

Må vi køre i bil med dit barn?   ___ JA ____NEJ 

Må vi  tage billeder af dit barn til brug som  

reklame, Facebook for denne lejr? ___ JA ____NEJ 

Eventuel Kommentar: 

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________ 

Tilmeldingen kan sendes til: 

Majken Lund Kousholt 

Højskolebakken 15 

8832 Skals 

Betaling kan foregå kontakt  

eller via  mobile pay.   
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