
TILMELDING 

 

Tilmeld dig på 
msfalch1@gmail.com hurtigst 
muligt – senest den 1. juli. Hvis 
du er med for første gang, så 
skriv adresse og fødselsdag på. 
Skriv også gerne, hvem du 
kender. 

BETALING 

800 kr. Søskenderabat 100 kr. 
Det er muligt at indbetale 
direkte på konto 6610 – 
1289983. HUSK at anføre navn. 
Betalingen skal ske senest d. 1. 
juli. Man er først tilmeldt, når 
man har fået en bekræftelse på 
sin tilmeldning. 

. 

Junior-
sommerlejr 

 
  

 

 

 

   

FOR ALLE MELLEM 9 OG 
13 ÅR 

Har du spørgsmål, så 
ring til Morten og 

Stine Falch på 
29906564 

 
Vi ses! 

 
Lejren arrangeres af 

Kristent Fællesskab – 
se www.kristentf.dk 

 

Lørdag d. 21. juli til 
fredag d. 27. juli 

 

Junior-
sommerlejr 
         
 

mailto:msfalch1@gmail.com


SÅ ER DER LEJR IGEN! 

Tænk, at det allerede snart er 
sommerferie! Skolen lukker og 
sommerlejren åbner. Kom og 
vær med på dette års 
juniorsommerlejr! Vi er nogle 
friske ledere, som har et 
spændende program parat – 
sprængfyldt med ting og sager, 
som man kun kan blive glad af:  

Sang, musik, badning, historier 
fra Bibelen, konkurrencer, 
fodbold, skæg og ballade, 
overnatning i det fri, lækker 
mad, slikbod, hygge og spil, 
godnathistorier og meget 
andet… 

HVOR FOREGÅR 
LEJREN? 

Vi skal være på lejren 
“Strandlyst”, som ligger lige ned 
til vandet i JammerIand Bugt, 
syd for Kalundborg. Lejren er 
relativ ny og med masser af 
gode faciliteter 

”Strandlyst - FDF” 

Græsmarken 19 b 

Ugerløse 

4400 Kalundborg 

Tlf: 59505899  

HVORNÅR ER DET? 

Lejren starter lørdag d. 21. juli 
med ankomst kl. 15.00 

-og den slutter d. 27. juli kl. 
11.00. 

HVAD SKAL MAN HAVE 
MED? 

 

 

  
  

  
     

  

• Liggeunderlag (til 
overnatning udendørs) 

• Sovepose (til overnatning 
udendørs) 

• Lagen (evt. 
plastikunderlag hvis 
tiltrængt) 

• Toiletsager 
• Badetøj og håndklæde 
• Festtøj til sidste aften 
• Gode vandresko og 

regntøj 
• ½ liters flaske til 

vandretur (vigtigt) 
• Evt. lille let rygsæk/taske 

til vandretur (plads til 
madpakke, drikkedunk, 
solcreme m.m.) 

• Slikpenge (max 60,-) 
• Bibel  
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