
Sommerlejre 2022 i 
DFS Hovedstaden

Superhelte
Bisserup

1. - 6. august
(4.-7. klasse)

2. - 6. august
(0.-3. klasse)

Luftens helte
Viggahus
26. - 30. juni
(0.-7. klasse)

Arr. DFS Hovedstaden
dfskreds.dk/hovedstaden

facebook.com/DFSHovedstaden



Kom med på sommerlejr og oplev den 
skønne lejrstemning. 

På lejren får du en oplevelse af fællesskab, 
sjov og hygge. Der er god mulighed for at 
lege, synge, lave aktiviteter og bål, købe slik 
osv. Hver dag samles vi om Bibelens fortællinger 
om Gud og Jesus, for det er bare godt at lære dem 
at kende. På Viggahus kan du være med til 
vandkamp. På Bisserup er der mulighed for 
at bade ved stranden.

På lejren vil du møde en masse børn, unge 
og voksne ledere, og selvfølgelig køkken-
tanter som laver lækker mad til os. Det 
betyder, at der er rig mulighed for at 
få nye venner, og have sjove dage med 
dem du måske allerede kender fra din 

kirke eller skole. Du er 
meget velkommen til at 

invitere en ven med.

Vi glæder os til at se dig på 
en af lejrene. 

Kom med på sommerlejr



Lejrinfo

Else

Yderligere information om ankomst og afslutning oplyses i deltagerbrevet.

Viggahus Bisserup

Tema Luftens helte Superhelte

Dato 26. juni kl. 18 - 30. juni 1. - 6. august (juniorer)
2. - 6. august (børn)

Klassetrin skoleåret 
2022/23 0.-7. klasse 0.-3. klasse (børn)

4.-7. klasse (juniorer)

Transport Du skal selv sørge for 
transport til og fra lejren.

Fællestransport til lejren.
Du skal selv sørge for 
hjemtransport.

Afslutningsarrangement 
for forældre og søskende

Torsdag den 30. juni kl. 
19.30

Lørdag den 6. august kl. 
13-15.

Adresse Viggatorp 9, Ganløse, 
3660 Stenløse

Gammel Strandvej 135, 
4243 Rude

Lejrchefer

Else Lawrence
25 78 00 64
else.lawrence.68@gmail.
com

Amalie Holst Madsen
50 56 07 35
amalie.holst1501@gmail.
com
Dorte Krogh Eriksen
42 26 45 07
dorte.krogh.eriksen@
gmail.com

Amalie

Dorte



Praktiske informationer

Tilmelding:
Åbner 29. april kl. 18 på dfskreds.dk/hovedstaden.
Der er et begrænset antal pladser. 
Tilmeldingsfrist: senest en uge før lejren begynder.
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 - Bisserup:
750 kr. for børn og 850 kr. for juniorer inkl. lomme-
penge til slik.
Skriv barnets navn og “BIS” på indbetaling.
Der sendes et deltagerbrev ca. 14 dage 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


