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VELKOMMEN

Arrangør:  Luthersk Mission, 
  LM Kids i Østjylland
  www.lm-kids.dk    www.dlm.dk

Luthersk Mission er en fri forening inden for Den Danske 
Folkekirke. 
På vore lejre ønsker vi at fortælle børn og unge om 
Bibelens Gud gennem bibelhistorie og anden undervisning.
Vi lægger vægt på sang og musik samt mange spæn-
dende oplevelser i et godt og trygt fællesskab. 
 

Virksund - hvor?

Livøvej 5, 7840 Højslev, tlf: 7670 5000
Træff es bedst ved “spisetiderne”

Virksund Kursuscenter ligger ved Hjarbæk Fjord 
og ejes af Luthersk Mission – LM.

Velkommen på sommerens lejre

Klik ind på www.virksund.dk



KYLLINGELEJR  d. 15. – 16. juni

Glæd dig til årets Kyllingelejr på Virksund! 
Her kan du møde en masse andre børn, hygge, 
lege, synge og høre om Jesus. 
Tag din mor og far med og skynd dig at tilmel-
de dig, for lejren plejer at være fyldt op.

Der er mulighed for at campere i forbin-
delse med lejren.

Tilmelding senest:  Søndag d. 26. maj 
på www.virksund.dk/sommerlejre

Lejrchef:
Nicolaj Søndberg-Jeppesen, Aalborg  
Mobil: 2248 0903  
E-mail: radiomus@gmail.com

Ledere:   
Jakob Kirkegaard Nielsen, Tange
Jakob Sølvsten Fuglsang, Aarhus

Da lejren er baseret på, at børnene har en 
voksen med til at passe på sig, henstilles der 
til, at de voksne ikke tager fl ere børn med, 
end de selv kan passe. Vi foreslår to-tre børn 
pr. voksen, afhængigt af børnenes alder.

Dato:  Lørdag d. 15. juni – søndag d. 16. juni
Ankomst kl. 11.00. De medbragte 
madpakker spises kl. 11.45
Afslutning søndag ca. kl. 14.00

Hvem?  Børn i alderen 2 – 7 år 

Hvor? Virksund

Pris: Kr. 110,- pr. barn
Kr. 245,- pr. voksen 

Kyllingelejr



 BØRNELEJR  d. 29. juni – 2. juli

Om ikke længe er det sommer, og det betyder 
også, at vi snart skal på børnelejr. Vi glæder os 
rigtig meget til at se jer alle sammen. 

Kom og vær med, for det bliver skønne dage med 
masser af oplevelser. Nye venner, bål, hygge, løb, 
slikbod, bibeltimer, fest, sjove udfordringer, sang 
og musik og meget mere.

Dato:  Lørdag d. 29. juni – tirsdag d. 2. juli
Ankomst lørdag fra kl. 16.00 – 17.00
Lejren slutter tirsdag kl. 15.00

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

Hvor? Virksund

Pris: Kr. 360,- 

Tilmelding senest:  Søndag d. 2. juni 
på www.virksund.dk/sommerlejre

Lejrchefer:
Berit og Kristian Larsen, Aalborg 
Tlf. 2917 1867 / 9868 6867  
E-mail: berit.kristian@gmail.com

Ledere:   
Morten F. Madsen, Silkeborg 
Erik Fuglsang, Aarhus 
Rebekka Pilgaard og Peder Kjeldsen, Aarhus 
Sophia Sandborg-Petersen, Rønde 
Merete og Martin Hansen, Rødding
Randi Mogensen, Silkeborg 
Mathias S. Iversen, Aarhus  

Ungledere:
Silje Hvidberg, Aalborg
Benjamin Bøgel Hvidberg, Aalborg 
Frida B. Janum, Aalborg  
Andreas B. Hansen, Horsens
Kaja Roager Christensen, Ørum
Signe Bech Thorø, Videbæk 
Johanne Lønbæk, Horsens

Børnelejr



JUNIORLEJR  d. 2. – 5. juli

Det er snart sommer, og det betyder én ting! 
– Vi skal på JUNIORLEJR!

Skynd dig at fortælle det til alle dine venner og tag 
dem med, for vi skal nemlig høre om verdens bedste 
nyhed - hvad Jesus har gjort for dig og mig. 
Derudover skal vi have det rigtig skægt med hinan-
den og hygge os med gamle og nye venner.

Dato:  Tirsdag d. 2. juli – fredag d. 5. juli
Ankomst og indkvartering 
tirsdag kl. 17.00
Afslutning fredag kl. 15.00 

Hvem?  For kommende 4. kl. til og med 7. kl. 

Hvor? Virksund

Pris: Kr. 395,-

Tilmelding senest:   Søndag d. 2. juni
på www.virksund.dk/sommerlejre

Kontaktperson:
Rasmus Risbjerg Kristensen
Mobil: 2624 3809 
E-mail: rasmusrisbjerg@hotmail.com

Ledere:
Andreas Birkmose, Aarhus
Jakob Weber Højgaard, Aarhus
Sofi e Mortensen, Aarhus
Helene Høgild Pedersen, Aarhus
Nicolaj Dahl Andersen, Aarhus
Mathilde Skov Andersen, Aarhus
Maria Strøm, Aarhus
Jakob Noer Larsen, Aarhus
Elisabeth Lund Larsen, Aalborg
Nicoline Bentin Hansen, Aarhus

Juniorlejr



  PRAKTISKE  OPLYSNINGER

Pakkeliste
Lagen og sovepose/sengetøj
Tøj og sko til al slags vejr
Toiletsager og håndklæde
Badetøj 
Badesko 
Sygesikringsbevis
Evt. bibel

Specielt for kyllingelejren: 
Medbring madpakke.

Specielt for børne- og juniorlejrene:
Hvis man har børn på både børne- og 
juniorlejren, vil der være mulighed 
for at opholde sig på Virksund mel-
lem de to lejre.

Praktiske oplysninger

Betaling
Betaling sker ved ankomst til lejren – med 
MobilePay, Dankort eller kontant.
Der gives ikke “søskende-rabat” på lejrene.

Særlige behov?
Hvis dit barn har behov for specialkost, er det 
vigtigt at give besked til lejrchefen for den på-
gældende lejr i god tid inden lejren (af hensyn til 
køkkenet).  

Vi ses på
sommerlejr!






