Lejr information
KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som hører hjemme under
folkekirken. Formålet er gennem aktiviteter at skabe et positivt fællesskab med
kristne værdier som bærende element.

Distrikt Syd præsenterer

Lejrens ledere er frivillige, som ønsker at deltagerne må opleve et godt fællesskab,
hvor alle føler sig godt tilpas.
For at kunne deltage på lejren, skal man have et medlemskab af KFUM og KFUK.
Dette kan tegnes, når man tilmelder sig.

kort og
adresse

Store Anslet

Philipsborg
Kystvejen 73,
6100 Haderslev

Sommerens lej
på Philipsborg re
Børnelejr
1. juli
Fredag den 29. juni – søndag den
87
06
26
21
•
en
Ebs
Merete og Leif
Pigelejr
5. juli
Mandag den 2. juli – torsdag den
60
07
51
27
•
Elisabeth Lassen

Tilmelding på
www.kfum-kfuk.dk/tilmelding

Knud

Bemærk:
Nord øst for
Haderslev

5-8 år

Drengelejr
12. juli
Lørdag den 7. juli – torsdag den
94
10
82
Mathias Hansen • 29
MOK-lejr
20. juli
Søndag den 15. juli – fredag den
99
07
Simon Clausen • 21 35

www.syd.kfum-kfuk.dk

TEMA: EVENTYR

Dagens rytme
Fredag
køje.
Ankomst kl. 17 hvor du skal finde din
Kl. 17.30 mødes vi alle rundt om flagsaftangen og så sender vi dine forældre
e
sted. Når de er kør t, skal vi lege og lær
hinanden at kende, spise vores mede
bragte madpakker, måske bade og hav
e.
bål. Godnathistorier skal vi også hav
Lørdag
Skal vi om formiddagen høre noget fra
bibelen og synge sammen. Bagefter
skal vi bade og lave nogle spændende
aktiviteter.
Søndag
b.
Om formiddagen skal på et eventyrlø
Kl. 13.30 kommer dine forældre og
d
søskende, hvor de vil høre lidt om hva
vi har lavet, samt få kage og saf t.
Heref ter er lejren desværre slut og vi
siger far vel og på gensyn til hinanden.

Pris
og KFUK i Danmark, skal
250 kr. Er du ikke medlem af KFUM
en for dette er kr. 125,
Pris
.
du tegne et velkomstmedlemskab
n. Tilmelding af
lejre
for
som du skal betale udover prisen
med tilmeldingen.
tidig
sam
ne
velkomstmedlemskab gøres onli

husk

Seneste tilmelding: 20. juni 20
18

LOMMEPENGE
Kr. 20 – som sættes
i banken ved
ankomst.

BILLEDER
optræde
Ved din indmeldelse/tilmelding accepterer du, at du kan
og
KFUM
på billeder, der tages i forbindelse med aktiviteter i
eller
trykte
’s
KFUK, og som eventuelt anvendes i KFUM og KFUK
r.
billede
elektroniske medier. Der vil altid være tale om lødige

LEDERE

Lejrchef: Merete og Leif Ebsen, Haderslev
Anette og Claes Erlang, Stepping
Lotte og Morten Hoff, Felsted
Katja og Anders Christensen, Christiansfeld
Margrethe og Jens Hørlyck, Hammelev
m.fl.

KONTAKTOPLYSNINGER
Har du spørgsmål, så ring
bare til Merete og Leif
Ebsen på 21 26 06 87 eller
mail på ebsen@mail.dk

Andre oplysninger
Ca. 1 uge før lejren sender vi dig en mail med forsk
ellige praktiske oplysninger.
(HUSK derfor mailadresse ved tilmelding). Kort tid
efter tilmeldingen er modtaget, vil du få en mail, som bekræfter, at du er tilme
ldt.
Der er plads til 22 drenge og 22 piger.

ANKOMST fredag kl. 17.00 AFSLUTNING søndag
kl. 13.30

250 kr.*

Vi glæder os til at se dig 

Samtidig med at du tilmelder dig, har du mulighed
for at notere, hvis der
er nogle vigtige oplysninger, lejrens ledere skal kend
e til. Her vil også være
mulighed for at meddele, om du kan medbringe
en kage eller nogle boller.

