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Velkommen til sommerlejr på Humlum
 

Humlumstrand ligger tæt på Humlum helt nede ved Limfjorden.
Igen i år holder vi sommerlejr for dig der er i alderen 4 år til dem
som skal starte i 7. klasse. Et super tilbud fyldt med oplevelser i 

en lang sommerferie.

Lejrens formål er først og fremmest at give dig det bedste - 
Ordet fra Gud - igennem fortællinger, sang, bibeltimer og 

opgaver. Samværet med andre børn giver gode oplevelser.
Kontakt med voksne, som går i forældrenes sted, leger, laver 

sjov, spiller fodbold osv. Mange aktiviteter som først og 
fremmest tager sigte på, at børnene kan være trygge under 

opholdet.

Praktiske Oplysninger

Sovepose el. dyne + lagen.
Tøj og sko/gummistøvler efter
vejret.
Toiletsager.
Badetøj, håndklæde og
fastsiddende badesko.
Skrivesager, bibel (for
juniorer, hvis du har).
Lommepenge: Vi foreslår 50-
60 kr. (til slik og is)

Du medbringer:

Adresse:
Humlumstrandlejren
Pallisgårdvej 5, Humlum
7600 Struer
KØR UDEN OM GÅRDSPLADSEN

Kopi af sygesikringsbevis.
Godt humør. Husk navn på alt - 
også bamser.
Medbring ikke mobiltelefon, da vi 
gerne vil, at alle opkald går 
gennem lederne.

Tilmelding: 
Vær hurtig - det er 'først til mølle'- 
princippet.
TILMELDING KUN VIA HJEMMESIDE - 
SÅ FIND LINKET OG UDFYLD ONLINE.
Der åbnes for tilmelding d. 4 maj 
klokken 20.00.
Ved tilmelding accepterer man, at 
der bliver taget billeder af ens barn 
- medmindre andet bliver skrevet i 
tilmeldingen.

Betaling:
Sker på Mobilepay på det nr. som

lejrchefen sender på mail. Kan også
betales kontant ved ankomst på

lejr. Tilmelding via link og derefter
betaling.

www.dfskreds.dk/holstebro

Arrangør: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler i Holstebro kredsen

scan mig



Juniorlejr Pris 300,-
For dig der efter ferien skal 
begynde i 4 - 7. klasse

Vær med til fede, festlige og 
fornøjelige dage, hvor vi har det 
dejligt ude og inde

Stedet, hvor du kan finde nye 
venner! Bade, bål, bibel, bold, 
blandede bolsjer ... bare bedst !!!!
Afsluttes med fest aften, hvor hele 
familien er velkommen. 

Ankomst: 2. juli kl. 12.30 - 13.15
Afslutning: 5. juli kl. 19.00 - 20.30
Lejrchef:
Tommy Kræmmergaard
Løgagervej 7
7550 Sørvad
2093 2147
Mail: junior.humlumlejr@gmail.com

Kom og oplev super lejrstemning. 
Vi serverer kaffe, saft og kage og 
leverer trætte børn!

KrummelejrPris 125,-

For 4 - 7 årige ifølge en voksen. 
Max 60 deltagere
Har du lyst til at afprøve lejrlivet 
- så kom med!

På Krummelejr får du mulighed 
for at opleve lejrlivet, og de 
voksne får mulighed for at opleve 
lejrlivet sammen med børnene -
med aktiviteter, bibelfortælling, 
leg og hygge.

Vi glæder os til samværet! 
Ankomst: 11. juni kl. 9.30 - 10.00
Afslutning: 12. juni kl. 10.30 - 13.00

Lejrchef:
Signe & Lars Lyskjær
Koldkærvej 4
7550 Sørvad
Mail: 
krummelejr.humlumstrand@gmail.com

Der er fælles afslutning søndag kl. 10.30 
for hele familien

børnelejr 1 & 2

Pris 250,-

Lejrene afsluttes med lidt lejr-glimt, kaffe/kage og mulighed 
for at købe is/slik.

For dig der efter ferien skal begynde i 0. - 3. klasse

3 supersjove dage, hvor dejlige børn og seje ledere mødes! 
Brug kroppen, sangstemmen, hovedet - ja hele dig - fra morgen 

til aften!

Børnelejr 1 Børnelejr 2

Ankomst: 25 juni kl. 10.30-11.00
Afslutning: 27 juni kl. 16.30

Lejrchef:
Jytte Nikolajsen

Offenbachsvej 287, 7500 Holstebro
2264 0406 

Mail: boernelejr1@gmail.com 

Ankomst: 29 juni kl. 10.30-11.00
Afslutning: 1 juli kl. 16.30

Lejrchef: 
Gunhild Sigaard Hansen

Hvolbækvej 23, Ryde, 7830 Vinderup
3054 0859 

Mail: boernelejr2@gmail.com

mailto:boernelejr1@gmail.com
mailto:boernelejr2@gmail.com

