Kan du hjælpe?
Har du lyst til at være med i lederteamet på lejren? Vil du gerne hjælpe med rengøring, madlavning, i køkkenet eller noget helt andet, så
kontakt os eller skriv det til os ved
tilmelding.

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. Har dit barn glemte sager på lejren, så kontakt Preben Sindberg på ovenstående tlf. nr. senest d. 1. maj.
Lederne på lejren er bl.a.
Lena og Preben Sindberg, Ølsted.
Lise-Lotte Skovgaard, kirke- og kulturmedarbejder i Ølsted Kirke.
Liv Jensen, Ølsted.
Rikke Ganderup, Korning.
Mona Svinth Thygesen, Løsning.
Rebekka og John Schmidt, Løsning.
Louise Bager Due, Bøgballe.
Kirsten Abildgaard Nielsen, Bøgballe.
… samt en herlig flok ungledere.

ALLE TIDERS

REJSE
En rigtig sjov børnelejr!
Fra mandag d. 11. april
til onsdag d. 13. april 2022

VELKOMMEN PÅ BØRNELEJR!
Vil du med på en sjov børnelejr? Temaet er Alle
Tiders REJSE! Glæd dig til en lejr, hvor vi sætter
kursen mod det hyggelige fællesskab og en masse
skøre overraskelser!
Arrangør
Lejren arrangeres af lokale børneklubber: Stjerneholdet (Ølsted),
Kirkespiren (Løsning), Stjerneklubben (Hedensted) og Korning Børneklub i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).
Det er for alle børn, der kommer fra ovenstående byer og går i 0. - 3.
klasse. Lejren blev holdt for første gang i 2019, og det var en stor
succes! Vi glæder os til at tage børnene med på en spændende rejse
gennem nye oplevelser, hvor de kan være sammen med deres venner fra klubben eller møde nye venner fra lokalområdet.
Ankomst
Mandag d. 11. april kl. 13 - 13.30 på Ølsted Skole, Kirstinelundsvej 9, Ølsted, 8723 Løsning.

Afslutning af lejren
Vi byder forældre velkommen til en kop kaffe og
fælles afslutning onsdag d. 13. april kl. 13.30. Til
afslutningen skal vi bl.a. synge sammen og høre
om alle oplevelserne fra lejren.
Medbring
Sovepose/dyne og lagen, liggeunderlag, toiletsager, håndklæde, udetøj, sportstøj, evt. indendørssko (uden sort sål) og
selvfølgelig dit gode humør! Der må ikke medbringes slik
og telefoner/tablets. Dit barn kan altid låne en telefon, hvis
der bliver behov for at ringe hjem.
Pris og tilmelding
Der er begrænsede antal pladser på lejren. Tilmeldingen åbner d. 6.
marts kl. 15 og slutter d. 20. marts. Tilmeldingsblanketten finder du
på www.dfskreds.dk/vejle, klik ind på ”Alle tiders rejse”. Når du har
trykket ”send” modtager du en bekræftelse på mail. Alternativt, kontakt John Schmidt på tlf. 31 20 69 98.
Bemærk at tilmelding først er gældende, når der er
betalt. Lejren koster 250 kr. pr. deltager, prisen er
inkl. penge til slikboden. Ved betaling oplyses dit
barns navn. Konto: 7244 - 1691267.

