Marts 2018
Ansøgning om økonomisk tilskud til søndagsskolelejrene på Holmsborg
Skjernkredsens Søndagsskoler, som står bag sommerlejrarbejdet, dækker
Ringkøbing-Skjern kommune og består af ca. 30 klubber og søndagsskoler. Vi hører
under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og vægter vort folkekirkelige
tilhørsforhold højt. Sommerlejrene giver børnene en god oplevelse, hvor sjov og
alvor er i højsædet, og hvor Guds ord forkyndes i børnehøjde af en flok frivillige og
ulønnede ledere.
Vi annoncerer på lejrenes hjemmeside www.holmsborgsommerlejr.dk , og der deles
lejrprogrammer ud i alle børne- og juniorklubber, samt på de skoler, hvor det er en
mulighed. Se endvidere det vedhæftede program.
Leje af lejrbygninger udgjorde i 2018 kr. 47.492,-, og der modtages ikke tilskud til
lokaleleje fra kommunen.
Vi ønsker at opretholde og udvikle det eksisterende aktivitetsniveau, så vi også
fremover kan rumme alle børn, der har lyst til at være en del af det kristne fællesskab
– og så alle de børn, som bare nyder at komme ud og opleve himmel og hav!
I 2018 var 318 personer på sommerlejr (heraf 52 voksne ledsagere for de mindste) i
alderen 3 år til og med 8. klasse + et stort antal frivillige og ulønnede medarbejdere
på hver eneste lejr. Vi oplever stor søgning til lejrene og måtte melde næsten alle
lejre optaget.
Vi vil gerne undgå for store stigninger på egenbetaling, således at alle børn har
mulighed for at komme på sommerlejr. Vi håber, menighedsrådene (i lighed med
tidligere år) vil se lejrarbejdet på Holmsborg som folkekirkens børnearbejde og
dermed værd at støtte.
Ethvert beløb modtages med hjertelig tak, og skulle der være spørgsmål eller
kommentarer, kan det ske til nedennævnte. Se også vedhæftede program.
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