Der er tid til:
Fisketur, bold, spil, gode grin, et hvil og måske en dejlig badetur.
Så glæd dig. Det gør vi 😊

Praktiske informationer:
Mandag d. 5. juli kl. 10.30
Fælles afgang i bus fra Rytterknægten,

JUBII VI SKAL PÅ FAMILIE
SOMMERLEJR !
5.- 9. JULI 2021

Marienborgvej 28, 8930 Randers NØ
Fredag d. 9. juli hjemkomst til Rytterknægten kl.ca.11.30

Pris:
Voksne

700 kr.

Børn indtil 14 år

150 kr.

Unge fra 14 – 18 år

300 kr.

Betalingen skal ske ved tilmelding. Prisen dækker transport til og fra lejren
og alle udgifter til opholdet. Dog ikke lommepenge.
Familier har, efter aftale, mulighed for at få et samlet tilbud på deltagelse.

Tilmelding og kontakt:
Senest d. 14. juni til Kirkens Korshærs Byarbejde.
Løgstrupgaarden, Vestertorv 16, 8900 Randers C
Inger 25654561 Sarah 23467929

DU KOM MED ALT DET, DER VAR DIG

Kirkens Korshærs sommerlejr er et tilbud for:
Børnefamilier, unge og ældre.
Vi ønsker at give en god ferieoplevelse, med
mulighed for nye fællesskaber. På sommerlejren vil
der hver dag være mulighed for at leve og lege ude
på skolens friluftsplads. Der er tilbud med hygge og
sjov. Der er dage med tid til at være.

På lejren vil de fælles daglige opgaver som opvask, borddækning og
rengøring mv. være fordelt imellem deltagerne.

Vigtigt:
Der må ikke købes eller nydes alkohol eller euforiserende stoffer på lejren.
Der må ikke ryges indenfor.

Der er en dag med udflugt for alle.

Medbring:
Sommerlejren afholdes :

Dyne, pude og lagen. Håndklæder og toiletsager. Evt. sportstøj.

Vesterbølle Efterskole, Sognevej 300, 9631 Gedsted.

Evt. sovepose og liggeunderlag, hvis du ønsker at sove i shelter (det kan
også lånes på lejren). Tøj til alt slags vejr ude og inde. Godt fodtøj og
indendørssko (til brug i hallen).

Dagsprogram:
Kl.8.00 Godmorgen. Flag og morgenmad
Kl. 9.00 Morgensang

Skolen er et sted med liv og skønne faciliteter:

Kl. 10.00 Aktivitetstilbud

Vi skal bo på elevværelser. Der er både to- og tre mandværelser.

Kl.12.00 Frokost

To værelser deler bad og toilet. Vi foretager værelsesfordeling og vil på
mest fordelagtig og hensigtsmæssig måde forsøge at tilgodese alle.

Kl. 13.00- 15.00 Aktivitetstilbud, eftermiddagskaffe

På lejren vægter vi fællesskabet højt. Derfor er det vigtigt, at du har et
ønske om at deltage i de fælles måltider samt i det program, der er
tilrettelagt.

Kl.19.30 Fællesprogram og aftensang, aftenkaffe, skumringsfortællinger

Kl.18.00 Aftensmad

