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Besøg vores hjemmeside www.holmsborgsommerlejr.dk
hvor der ligger både billeder og flere informationer.

Miniputlejr (3-6 årige)
i følge med en voksen (max. 80 deltagere pr. lejr).
Miniputlejr A:
Ankomst:
Afslutning:

28. juni kl. 15.00.
29. juni kl. 14.00.

Miniputlejr B:
Ankomst
Afslutning

29. juni kl. 15.00.
30. juni kl. 14.00.

Pris:

Børn: 100 kr.
Voksne: 160 kr.

På miniputlejr får mindre børn mulighed for at opleve lejrlivet, og de
voksne får mulighed for at være sammen med deres børn på en hel
unik måde. En rigtig forkælelses lejr for børn og voksne.
Vi synger, hører bibelfortælling, har værksteder, køber slik, leger og
hygger. Glæd jer!
Når børnene sover bliver der et lille børnefamilieoplæg, og tid til at
dele liv.
Vi er en flok ledere, som glæder sig til at være sammen med jer.
Der er desværre ikke mulighed for at tage mindre søskende med.
Lejrchef: Hanne Pedersen (Herborg) hannesoendagsskoler.dk,
tlf. 28341182.

Lejr 1 (0. - 1. klasse)
Ankomst:
Afslutning:

30. juni kl. 16.00 - 16.30.
2. juli kl. 16.30 - 17.30.
Familien er velkommen til at være med her.
Hør børnene synge, og hør lidt om, hvad vi har
lavet. Vi slutter af med kaffe og brød til alle.

Pris:

230 kr.

Går du lige nu i 0 - 1. klasse, så er lejren lige noget for dig.
På lejr 1 er der tid til leg, sjov, hygge, fodbold og hoppeborg.
Vi hører om Jesus igennem spændende bibelfortælling, sange og
aktiviteter.
Tag gerne en ven med. Det bliver sjovt. Vi spiser rigtig dejlig mad.
Vi er en flok friske ledere, som glæder os til at være sammen med jer.
Lejrchef: Hanne Pedersen (Herborg) hannesoendagsskoler.dk,
tlf. 28341182.

Lejr 2 (2. - 3. klasse)
Max. 50 deltagere af hvert køn.
Ankomst:
Afslutning:

2. juli kl. 19.00.
5. juli kl. 16.00 - 16.45.
Familien er velkommen til at være med.
Hør børnene synge, og hør lidt om, 			
hvad vi har lavet.
Vi slutter af med kaffe og brød til alle.

Pris:

310 kr.

Går du lige nu i 2. - 3. klasse er lejr 2 på Holmsborg lige noget for
dig. Det er en lejr sprængfyldt med gode oplevelser og højt humør.
Vi kan spille fodbold, hygge, bygge sandslotte, købe slik og lave
noget kreativt.
Vi skal også høre om Jesus. Lederne er super gode til spændende
bibelfortælling.
Vi er en flok friske ledere, som glæder os til at være sammen med
jer.
Lejrchef: Lea Rughave, learughave@hotmail.com, tlf. 28556880

Lejr 3 (Nuværende 4. - 8. klasse)
Ankomst:
Afslutning:

5. juli kl. 19.00.
8. juli kl. 16.30 - ca. 17.30.
Kort afslutning for alle, hvor vi viser lidt af det,
vi har oplevet.
Vi slutter af med kaffe og brød.

Pris:

350 kr.

Kære dig! I andledning af at lejr 3 skal afholdes, og at Gud han
elsker os, inviteres du hermed til årets fest på Holmsborg fra fredag
den 5. til mandag den 8.
Festen bliver afholdt i venskabeligt lag, og der er ingen dresscode kom som lige præcis du er!
Vi skal høre om de sejeste fester, lave de vildeste forberedelser og
have den dejligste fest.
For at være klar til festen skal du medbringe en bibel, festtøj, højt
humør og alle dine venner.
Vi glæder os til at se dig, for så bliver festen meget bedre! MVH
Lederne på lejr 3.
Lejrchef: Allan Andersen (Skjern) allaneand@hotmail.com

PRAKTISK INFO
ARRANGØR:
Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler i Skjern Kredsen.
LEJRENS ADRESSE:
Holmsborglejren • Holmsborgvej 65 • 6950 Ringkøbing
Holmsborglejren ligger i nærheden af Søndervig, mod
Hvide Sande, i klit område med 8. min. gang til havet.
DU SKAL MEDBRINGE:
• Sovepose eller dyne + lagen
• Ekstra varmt tøj (der kan være koldt)
• Toiletsager + håndklæde
• Praktisk fodtøj
• Blyant + bibel (hvis du har en).
• Lommepenge. Der kan købes slik, bøger, cd´er og små ting.
• På lejr 1 & 2 må børnene IKKE medbringe mobiltelefoner mm.
Der er altid mulighed for at låne en telefon af en leder, hvis
hjemmet skal kontaktes.

TILMELDING
Tilmelding via hjemmesiden: www.holmsborgsommerlejr.dk eller
tilmelding sendes til: sommerlejr@hotmail.com
HUSK AT SKRIVE:
• Navn, fødselsdato og år, adresse, forældremail og tlf.nr
• Særlige hensyn (våd ligger, medicin o.a.)
• Skriv hvilken lejr.
• Om du kan medbringe kage/boller. I kontaktes ved behov.
• Tilladelse til at vise billeder af jeres børn.
• Tilladelse til at sende en mail med program eller aktiviteter.
• Ønsker at bo på værelse med: Vi prøver at opfylde ønsker,
men alt kan ikke lade sig gøre.
Indkvartering sker på 4 mands værelser. Der er drenge og pige
gang.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

TILMELDINGSFRIST:
Senest 14 dage før lejren begynder. Det er efter først til mølle
princippet! Tilmelding bekræftes efter betaling - via mail
Betaling foregår via kontonummer 7650 1109441.
Husk at oplyse navn på deltager i meddelelsesfeltet.
Halvdelen af beløbet refunderes ved afbud.
Resten tilfalder lejrarbejdet.

