
 

 

 

 

 

 

 

Børnelejr 
 

Nu er det endelig snart tid til lejr igen. Vi håber, I er så klar til at komme på lejr igen, eller 

måske for første gang. 

For det første skal vi tage bibelen frem og være sammen om den. Så skal vi synge mange 

dejlige sange. Det glæder vi os til. 

Der bliver også tid til mange andre sjove og spændende oplevelser, som I skal lave 

sammen med mange andre børn. 

I kan godt glæde jer. Det gør vi! 

Dato: Lørdag d. 26. juni – tirsdag d. 29. juni. 

Ankomst lørdag fra kl. 14 – 15 

Lejren slutter tirsdag kl. 15 

Hvem: For kommende 1. kl. til og med 3. kl. 

Hvor: Virksund Centeret, Livøvej 5, Højslev 

Tilmelding: Skal ske senest tirsdag d. 25. maj på www.virksund.dk/sommerlejre  

Tilmelding og betaling foregår på hjemmesiden. Husk at tilmelding er bindende 

Lejrchef: Morten Mortensen Tlf: 40323256 E-mail: rutmor@mortensen.dk  

Ledere: Jette Wiernfeldt Mikkelsen, Morten F. Madsen, Mathias S. Iversen, Rebekka Hauge Breum, Ruth 

Vatne Rasmussen, Katrine Jensen, Josefine Bæk Andersen, Ottilie Kristensen, Daniel Kjær Andersen, Amalie 

M. Hougensen, Julie Mortensen, Oline Vatne Rasmussen, Rakel Toxværd Madsen, Oskar Bæk Andersen, 

Nikolai Hansen, Jakob Sonne Mortensen 

http://www.virksund.dk/sommerlejre
mailto:rutmor@mortensen.dk


Praktiske oplysninger 

 

Pakkeliste: 

Lagen og sovepose/sengetøj 

Tøj og sko til al slags vejr 

Toiletsager og håndklæde 

Badetøj 

Badesko 

Sygesikringsbevis 

Evt. bibel 

 

Tilmelding og betaling 

For at lette administrationen finder betalingen i år sted i forbindelse med tilmelding online på Virksunds 

hjemmeside. Der gives ikke “søskende-rabat” på lejrene. 

I forbindelse med tilmeldingen vil I blive bedt om forskellige oplysninger: 

Lejerdeltagers navn og alder. 

Forældres/værges navn og kontaktoplysninger. 

Der gives også mulighed for at ønske værelseskammerat. 

Hvis I har nogle særlige oplysninger, vi som ledere har brug for kendskab til, kan det også oplyses ved 

tilmeldingen, det kan f.eks. være specialkost, medicin eller nogle forhold, vi skal være opmærksom på. 

 

Alle vil ca. en uge før børne og junior lejrene begynder modtage en mail med nærmere oplysninger om 

lejrene. 

 

Kærlig hilsen 

Lejrudvalget Luthersk Mission i Østjylland 

 


