
 

 

 

 

 

 

 

 

 

juniorlejr 
 

Yes - endelig er det snart sommer og mulighed for en masse gode aktiviteter og især 

juniorlejr. Vi glæder os til en superskøn juniorlejr sammen med jer! 

Der bliver masser af sjove, udfordrende og spændende lege og aktiviteter, og måske 

kommer du til at prøve noget, du aldrig har prøvet før. 

Vi skal møde Elias fra Bibelen og lære mere om, hvem Gud er, og hvad han gør. Elias kom 

ud for mange underlige og helt fantastiske ting. Men han oplevede, at Gud var med ham 

hele vejen. Skynd dig at tilmelde dig. Vi glæder os til at se dig på juniorlejr! 

Dato: Onsdag d. 30 juni. Lørdag d. 3. juli 

Ankomst onsdag kl. 09.00 

Lejren slutter lørdag kl. 15.00 

Hvem: For kommende 4 kl. til og med 7. 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: Berit og Kristian Larsen Tlf: 29171867 E-mail: kristian@lmbu.dk  

Ledere: Samuel Primdahl, Jon Kristensen, Sofie Mortensen, Andreas Birkmose, Rasmus Risbjerg, Pauline 

Sjælland, Zofia Kronborg, Benjamin Morthorst, Jakob Noer Larsen  

http://www.virksund.dk/sommerlejre
mailto:kristian@lmbu.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 

 

 


