
 

  

 

 



 

Vigtige informationer: 

& Vi starter klokken 10.30 Lørdag. 

& Pris for lejren:  

&     Et/første barn 425,00 kr.  

&     Efterfølgende barn 375,00 kr.  

&     Dagtidsbørn (for dig der ikke er helt   
gammel nok eller som gerne vil sove   
hjemme) koster 100,00kr pr. døgn. 

&    Alder: 0-7klasse. 

& Musikanlæg og diverse elektroniske spil 
får du ikke brug for. Lad dem blive 
hjemme. Mobilen skal ligge i tasken. 

& Lommepenge sættes i lejrbanken. Man 
må maks. købe for 15kr. slik hver dag. 
Derudover er der småting.  

& D.02/7 kl.16-17 mødes vi for at afslutte 
lejren med lejravis og andre indslag 
fra ugen.   

 NYT: Kaffe og kage kan 
købes- overskud det går til lejren. 

Huskeliste: 

& Udetøj (til alt slags vejr), håndklæde, 
badetøj, badesko, toilettaske med 
indhold, sovedyr, lommelygte, lagen, 
dyne eller sovepose, noget at skrive 
med og på. Derud over skal I alle 
huske MASSER AF GODT HUMØR!  
Hvis du har en bibel, må du gerne 
tage den med.  

& DE STORE: Husk sovepose og 
liggeunderlag til den specielle tur  
(Man er en af de store, når man skal i 
5 klasse efter sommerferien.) 

Kontakt: 

& Under lejren kan vi kontaktes på  50470279 (Kirstina) eller 27523969 (Lis). 

& For yderligere information: 

&  Lejrchef: Lis Madsen   

&  Mobil: 27523969 

& Mail: LPmadsenutlook.dk 

& Samt på: www.sommerlejr.viborgim.dk  

& Adresse på lejren: Hestbækvej 81, 9640 Farsø. 

SIDSTE tilmelding d.20/6 2019. 

Du kan enten tilmelde dit barn via: 
www.sommerlejr.viborgim.dk  Eller  

via talonen nedenfor. 

Barnets Navn/-e og klasse de skal starte i: 

1. barn:____________________________ Klasse:_____ 

2. barn:____________________________ Klasse:_____ 

3. barn:____________________________ Klasse:_____ 

Forældres Navn: _________________________________ 

Tlf.:__________________________________________ 

Adresse:______________________________________ 

Mail:________________________________________ 

 VIGTIGT: 

Vil du tage boller (25 stk.) med på lejr ? JA__ NEJ__ 

Vil du tage en bradepandekage med på lejr JA__ 
NEJ__ 

Må vi køre i bil med dit barn?   ___ JA ____NEJ 

Må vi  tage billeder af dit barn til brug som  

reklame, Facebook for denne lejr? ___ JA ____NEJ 

Eventuel Kommentar: 

__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________ 

Tilmeldingen kan sendes til: 

Helena Risgaard Christensen 

Aalborgvej 188  

8830 Tjele 

http://www.sommerlejr.viborgim.dk/
http://www.sommerlejr.viborgim.dk/

