
Juniorlejr: På vandring, Strandsborg 27.—29. oktober 2017 

Kom og vær med til at spille, hygge, gåtur, feste, snakke, grine, lytte og meget 
andet. Vi skal bl.a. også høre om nogen, der var på rejse i  bibelen.  

  

 
 
 
ALDER: 4.-6. klasse 
STED: Strandsborg, Engblommevej 3, 8420 Knebel 

PRIS: 260 kr. Betales via netbank ved tilmelding. (1551 4806049263). 
SLIK:  Evt. 20 kr. til slik  i kontanter. 
MEDBRING: Madpakke til fredag, sovepose, lagen, toiletsager, håndklæde, (badetøj), lommelygte, ”tøj der må blive beskidt”, 
ekstra sko, sort festtøj og en bibel hvis du har. 
MOBILFRI LØRDAG:  Telefonen låses inde fra lørdag morgen til søndag morgen, med mulighed for at tjekke den kl 17.00 -19.00. 
Det er altid muligt at kontakte lejrchefen. 
KONTAKT Lejrchefen:  Jonas B. Christensen, 42 63 78 85  eller mail til Berit@soendagsskoler.dk.  
TILMELDING: Findes på www.lejr.dk/juniorlejr, eller på link  http://kortlink.dk/pk49 
Skal ske inden 17. Oktober ellers pålægges et gebyr på 50 kr. 

Tidspunkt: fredag 18.30—Søndag 14.00. 

ARRANGØR: Kristen lejrforening af 2002 i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS). Når du tilmelder dig og 
betaler for lejren bliver du automatisk medlem af foreningen: Kristenlejr forening af 2002 i det indeværende kalenderår. Se mere på 

hjemmeside: www.lejr.dk                                                       (Næste juniorlejr  23.—25. februar 2018) 
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