Kjelsø
Sommerlejre

2021

Spar 50,al
Tilmeld og bet
ni
inden 1. ju

juniorlejr
børnelejr

kjelsø
mix

Fredag d. 25. juni – tirsdag d. 29. juni
Alder: 11-15 år
kl. 18.15)
Ankomst: kl. 17.30-18 (Vi starter med en bid brød
14-15
kl.
Afslutning:
5669
Lejrchefer: Karen og Anders Jensen, tlf. 3082
rs)
(Karen) og tlf. 3082 4639 (Ande

Tirsdag d. 29. juni – fredag d. 2. juli

minilejr

kjelsø
kids

Alder: 8-11 år
Ankomst: kl. 16.30-17
Afslutning: kl. 14-15
Lejrchef: Hanne N. Bødtker, tlf. 3028 8893

Mandag d. 5. juli – onsdag d. 7. juli
Alder 5-8 år
Ankomst: kl. 16.30-17
Afslutning: kl. 14-15
Lejrchef: Brita Bach Pedersen, tlf. 2089 1639

Onsdag d. 7. juli – fredag d. 9. juli
Alder 6-11 år (OBS! Ny aldersgrænse)
Ankomst: kl. 16.30-17
Afslutning: kl. 14-15
Lejrchefer: Anette og Daniel Braüner, tlf. 4081 2305

Fredag d. 2. juli – mandag d. 5. juli
Alder: 6-13 år (OBS! Ny aldersgrænse)
Ankomst: kl. 16.30-17
Afslutning: kl. 14-15
Lejrchefer: Sofie og Sonnich Nørtoft Thacker,
tlf. 3029 7743, kjelsoemix@gmail.com

Kjelsø-lejr
Hvad er det?

Tilmelding

Deltagertilmeldingen åbner Skærtorsdag
d. 1. april. Hvis der bliver begrænsninger i
deltagerantal pga. corona, vil det være førsttil-mølle princippet, der gælder.

Årets tema:

Jorden
vi bor på

Sommerlejre på Kjelsø er for børn der har lyst

børnene en god og positiv oplevelse for livet.

til en sjov ferie, hvor Gud og leg er i centrum.

På Kjelsø-lejren vil vi ved hjælp af sang, bøn

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler står

og bibelfortællinger give et godt kendskab til

bag lejrene, og bag hver enkelt lejr står en flok

Jesus. Gennem leg, samvær, sport og mange

ledere, som sørger for programmet på den

andre oplevelser vil vi vise, hvordan vi kan leve

enkelte lejr. På lejren forsøger vi at skabe nogle

som kristne i dag.

gode og trygge rammer, hvor jeres børn kan
føle sig godt tilpas. Målet med lejren er at give

Læs mere om de enkelte lejre på kjelsoe.dk

Obs

Lejrene vil blive afholdt
efter de til den tid gældende
coronaretningslinjer.

Tilmeld dit barn på kjelsoe.dk
(Seneste tilmelding 14 dage før lejrens start)
Når du har gennemført tilmeldingen, modtager
du en mail-kvittering, hvor betalingsoplysning
erne også vil fremgå. Betaling for lejren skal
efter tilmelding overføres til reg.: 6121 konto:
9040040576 eller til MobilePay 85135 med oplysning om, hvilken lejr barnet skal på, barnets navn
og fødselsdato (f.eks. Kjelsø Kids, Peter Olsen,
310311).
Har du af den ene eller anden årsag brug for et
økonomisk tilskud? Så kontakt lejrchefen på den
pågældende lejr. Vi ønsker, at alle børn skal have
mulighed for at deltage.

Priser
Juniorlejr

450 kr.
400 kr.

Børnelejr

350 kr.
300 kr.

Kjelsø Kids/Minilejr

300 kr.
250 kr.

Kjelsø Mix

400 kr.
350 kr.

Ved betaling inden 1. juni
Ved betaling inden 1. juni
Ved betaling inden 1. juni

Ved betaling inden 1. juni

Praktiske

oplysninger

Medbring:
Lagen og sovepose eller dyne. Praktisk tøj og fodtøj, samt skiftetøj,
regntøj og badetøj. Husk også toiletsager. Bibel (hvis du har én).
Lommepenge:
På Juniorlejr og Børnelejr er det muligt, at få en af lederne til at
opbevare pengene. Lommepengene kan bruges i lejrens kiosk, og
der er mulighed for at give en gave til Ydre Mission på Børne- og
Juniorlejr. På Minilejr, Kjelsø Kids og Kjelsø Mix er der slikpenge med
i prisen.
Børneattester:
Vi indhenter børneattester på alle
ledere over 15 år.
Adresse:
Kjelsø Lejren,
Bøgedal 4,
8643 Ans

Har du lyst til at være leder, ungleder
(fætter eller kusine) eller køkkenhjælper?
Kunne du tænke dig at høre en flok børn synge, så taget er ved at løfte sig? Lave snobrød ved et lejrbål eller spise lakrids snørebånd på tid? Fortælle om Jesus og skrælle
kartofler? Så ring til lejrchefen for at høre mere om, hvor dejligt det er at være med på
lejr. Du kan også skrive til os via kjelsoe.dk. Kom og vær med i et dejligt fællesskab,
som du sent vil glemme. Der er også brug for, at nogle melder sig til at hjælpe i køkke
net. Du behøver ikke deltage på hele lejren. Ungledere skal mindst være 13 år på
Minilejr, 14 år på Kjelsø Kids, 15 år på Kjelsø Mix, 16 år på Børnelejr og 17 år på Juniorlejr.

