
Medbring 

Sovepose/dyne og lagen, liggeunderlag, toilet-

sager, håndklæde, udetøj, sportstøj, evt. inden-

dørssko (uden sort sål), penalhus og lommepenge. Husk også 

dit gode humør! Der må ikke medbringes slik og tele-

foner/tablets. Dit barn kan altid låne en telefon, hvis 

der bliver behov for at ringe hjem.  

 

 

Pris og tilmelding 

Der er plads til maks. 40 deltagere, så skynd dig at melde dig 

til, dog senest d. 25. marts. Tilmeldingsblanketten findes via 

denne QR-kode eller ved at følge linket på facebookgruppen 

”Alle tiders fest 15.-17. april 2019”. Når du har trykket ”send” 

modtager du en bekræftelse på mail. Alternativt, 

kontakt John Schmidt på tlf. 31 20 69 98. Lejren 

koster 200 kr. pr. deltager. Betaling foregår ved 

ankomst, kontant eller via mobilepay. 

 

 

Lederne på lejren 

Lena og Preben Sindberg, Ølsted. 

Simon og Linda Klitlund, sognemedhjælper i 

Løsning og Korning Kirker.  

Henrikka Oehlenschlæger, sognemedhjælper i 

Ølsted Kirke. 

Charlotte Broberg, Løsning. 

Lise Lind, Løsning. 

Heidi og Simon Kristensen, Løsning.  

Therese, Rakel og Benjamin Bach, Hedensted.   

Rebekka og John Schmidt, Løsning.  

Og flere endnu … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tiders fest! 
 

Vil du med på børnelejr? 

15. - 17. april 2019 

 
 



 
 

Børnelejr 
Har du lyst til at være med på en sjov børnelejr for 0.-3. klasse? 

Temaet for lejren er ”Alle tiders fest” – og det bliver det! Det 

bliver sjovt, det bliver skørt og det bliver vildt!  

 

Arrangør 

Børnelejren er et helt nyt initiativ, arrangeret af Ølsted Kirke, 

Kirkespiren (Løsning), Stjerneklubben (Hedensted) og Korning 

Børneklub i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige Søn-

dagsskoler. Med denne lejr vil vi give alle børn i 0.-3. klasse 

mulighed for at være sammen med venner fra deres børneklub 

eller få nye venner fra lokalområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankomst 

Mandag d. 15. april kl. 16-16.30 på Ølsted Skole, Kirstinelunds-

vej 9, Ølsted, 8723 Løsning. 

Lommepenge 

Der kan købes slik og små sjove ting, dog 

må der maks. købes for 10 kr. ad gangen. 

Det betyder at dit barn må medbringe maks. 

40 kr. i alt. Pengene afleveres til lejrens 

bank ved ankomsten.  

 

 

Afslutning af lejren 

Vi inviterer alle forældre til at være med 

onsdag d. 17. april kl. 16, hvor lejren 

afsluttes. Vi fortæller lidt om, hvad vi 

har oplevet på lejren, vi synger sam-

men, og der serveres kaffe.  

 

 

 

 

 

 

 

Kan du hjælpe? 

Har du lyst til at være leder på lejren eller hjælpe os med fx en 

køkkentjans eller rengøring, så må du meget gerne skrive det i 

tilmeldingen eller kontakte os.   

 

 

Kontakt 

Har du spørgsmål eller mulighed for at hjælpe, så kontakt Lena 

Sindberg på tlf. 29 93 43 12.  

På lejren vil der altid være mulighed for at komme i kontakt med 

en leder på tlf. 29 93 43 76. 


