
Sommerlejre 2019 i 
DFS Hovedstaden

Jorden rundt
Feddet

29. juli - 3. august
(4.-7. klasse)

30. juli - 3. august
(0.-3. klasse)

Venskab
Viggahus
30. juni - 4. juli
(0.-7. klasse)

Arr. DFS Hovedstaden
dfskreds.dk/hovedstaden

facebook.com/DFSHovedstaden



Venskab
Viggahus

I uge 27 holder vi sommerlejr på Viggahus for børn 
og juniorer, der skal gå i 0.-7. klasse i skoleåret 
2019/20. 

Vi skal have en lejr, hvor vi hygger os med nye 
og kendte venner, hører om Gud og Jesus, 
synger, leger, oplever forskellige måder at 
være venner på - og en masse andet godt.

Du skal selv sørge for transport til og fra lejren. 
Ankomst er fra kl. 18 søndag den 30. juni, hvorefter 
der er velkomst med forældre og søskende kl. 
18.30-19.00.
På lejrens sidste dag, torsdag den 4. juli, inviterer vi 
forældre og søskende til en festlig afslutning 
kl. 19.30-21.00, hvorefter lejren slutter.

Adresse: Viggatorp 9, Ganløse, 3660 Sten-
løse

Lejrchef: Else Lawrence
25 78 00 64

else.lawrence.68@gmail.com



Jorden rundt
Feddet

Lejrchef: Amalie Holst Madsen
50 56 07 35
amalie.holst1501@gmail.com

Lejrchef: Dorte Krogh Eriksen
42 26 45 07

dorte.krogh.eriksen@gmail.com

Fra d. 29. juli til den d. 3. august holder vi sommerlejr på 
Feddet for børn og juniorer der skal gå i 0.-7. klasse i 
skoleåret 2019/20.
For juniorerne (4.-7. klasse) starter lejren mandag 
d. 29. juli mens børnene (0. – 3. klasse) ankommer 
til lejren tirsdag d. 30. juli. 
På lejren vil noget af programmet være delt op for 
børn og juniorer, men fælles skal vi hygge os, synge, 
lege, bade og høre om Gud og Jesus.

Der arrangeres fælles transport til lejren. Tidspunkt og 
sted for afgang oplyses senere. Du skal selv sørge for 
hjemtransport.
På lejrens sidste dag (lørdag) inviterer vi forældre og 
søskende til en festlig afslutning om eftermiddagen, 
hvorefter lejren slutter.

Adresse: Søndagsskolelejren Borgen, Feddet 21, 4640 Fakse



Praktiske informationer

Tilmelding:
Åbner 27. april kl. 18 på dfskreds.dk/hovedstaden.
Der er et begrænset antal pladser. 
Tilmeldingsfrist: senest en uge før lejren starter.
Ved tilmelding oplys klassetrin efter sommerferien.

Pris - Viggahus:
750 kr. for både børn og juniorer inkl. lommepenge til slik.
Skriv barnets navn og “VIG” på indbetaling.
Der sendes et deltagerbrev ca. en uge før lejrens start pr. mail.

Pris - Feddet:
750 kr. for børn og 850 kr. for juniorer inkl. lommepenge til slik.
Skriv barnets navn og “FED” på indbetaling.
Der sendes et deltagerbrev ca. en måned før lejrens start pr. mail.

Rabat:
Første barn betaler fuld pris. Efterfølgende søskende får 100 kr. rabat.

Indbetaling:
I forbindelse med tilmelding skal indbetaling ske på konto 1551 –  
6670962.

Har du spørgsmål, så kontakt lejrchefen.
Se billeder fra tidligere lejre på dfskreds.dk/hovedstaden.

Arr. DFS Hovedstaden
dfskreds.dk/hovedstaden

facebook.com/DFSHovedstaden


