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 og Distrikt Trekanten 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

7-13 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
www.trekanten.kfum-kfuk.dk

Dagens program
7.30 Godmorgen!
8.30	Morgeng ymnastik,
flaghejsning og morgenmad
9.00 Tjanser
10.00 Bibelfortælling
11.00 Badning
g
12.00	Middagsmad, fodboldturnerin
og slikbutik
14.00	Saft + kage og
eftermiddagsprogram
17.00 Badning
18.00	Aftensmad,
fodboldturnering og slikbutik
20.00 Flag ned og aftenprogram
22.00 Godnat og sov godt!

ANKOMST: Lejren
st arter Lørdag den
7. ju li kl. 14.00
- 14.30. Når du ha r
fu nd et en seng , sige
r vi fa rvel til
foræld rene, så lejren
ka n komme i ga ng.
AFSLUTNING: Lejre
n afslut tes med din
fa milie
torsdag den 12. ju li
kl. 19.00

Pris
og KFUK i Danmark, skal
495 kr. Er du ikke medlem af KFUM
en for dette er kr.
Pris
.
du tegne et velkomstmedlemskab
lejren. Tegning af
for
en
125, som du skal betale udover pris
med tilmeldingen.
tidig
sam
ne
velkomstmedlemskab gøres onli

husk

495 kr.*

LOMMEPENGE
Du må medbringe
100 kr. til at bruge i
lejrens slikbutik.

Seneste tilmelding: 29. juni 20
18
BILLEDER
Ved din indmeldelse/tilmelding accepterer du, at du kan optræde
på billeder, der tages i forbindelse med aktiviteter i KFUM og
KFUK, og som eventuelt anvendes i KFUM og KFUK’s trykte eller
elektroniske medier. Der vil altid være tale om lødige billeder.

en på 29 82 10 94
KONTAKTOPLYSNINGER
kontakte Mathias Hans
og
til
en
mm
ko
vel
du
Har du spørgsmål, er
ail.com
eller mathias-sk@hotm

Andre oplysninger
Når tilmelder dig er der mulighed for at notere hvis
der er
oplysninger lejrens ledere skal kende til. Her vil der
også være
mulighed for og melde sig til og tage kage eller bolle
r med.
En uge inden lejren vil der komme en mail ud om
hvem der
ellers kommer med, og andre praktiske oplysninge
r.

