Sandkasselejr
4-7 år ifølge med 1 voksen

Pigelejr
1.kl. til 4.kl.

Drengelejr
1.kl. til 4.kl.

Fælleslejr
4.kl. til 7.kl.

VELKOMMEN PÅ
SOMMERENS
BØRNE- LEJRE 2022
PÅ HEMMET STRAND
Svinkvej 8
6893 Hemmet

97375130
(kan kun benyttes når lejren er i gang)

Hemmet Strand lejren ligger naturskønt
helt tæt på Ringkøbing Fjord og ejes af
Luthersk Mission og har været rammen om
børnelejre gennem mange årtier.

VELKOMMEN OG
PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Luthersk Mission er en fri forening indenfor Den Danske Folkekirke.

Velkommen på sommerens børne- lejre 2021 på
Hemmet Strand

Arrangør:
Luthersk Mission Vestjylland, LMBU og Hemmet Strand lejren se:
www.lm-kids.dk eller www.hemmet-lejr.dk

Velkommen på sommerens børne- lejre 2022 på
Hemmet Strand
Igen i år er sammensat et program med spændende
indhold for børn i alle aldre.
På lejrene ønsker vi at fortælle børn og unge om
bibelens Gud gennem bibelhistorie og anden
undervisning.
Vi lægger vægt på leg, sang og musik samt mange
spændende oplevelser og aktiviteter såvel ude som
inde.
De lejransvarlige har alle erfaring med dette arbejde fra
tidligere og kan således være forældrenes ”forlængede
arm”. Vi lægger vægt på, at samværet sker i trygge og
tillidsfulde rammer.
De enkelte lejres indhold planlægges under hensyn til
børnenes alder.

Adresse:
Hemmet Strand lejren, Svinkvej 8, 6893 Hemmet. Fra Tarm-Nr.Nebelvejen
køres fra ved 11-km stenen ad Skuldbølvej mod Hemmet Strand. Derefter
600 mtr. Langs stranden, og man er fremme
Tlf.:
97375130 (kan kun benyttes når lejren er i gang)
Medbring:
Tøj og sko til al slags vejr, sovepose el.dyne + lagen, toiletsager, badetøj +
gerne badesko, håndklæde. Hvis du har et musikinstrument og en bibel så
medbring gerne dette. Evt lommepenge til slik (kiosk forefindes på lejren)
Betaling:
Ved ankomst til lejren- med MobilePay eller kontant.
Særlige behov?
Hvis behov for fx specialkost/medicin m.m. Giv besked til lejransvarlig i
god tid.
Fotografering:
I forbindelse med tilmelding skal forældre tage stilling til om de giver
tilsagn til at der må tages billeder af aktiviteter på lejren hvor dit barn
medvirker til brug til forældre afslutning/næste års program

SANDKASSELEJR

PIGELEJR

Giv de mindste børn en oplevelse af at komme på lejr. Du er selv
med som forældre/bedsteforældre/barnets voksne.

Din Lejr - Pigelejr - Jubiiii så er der sommerlejr!

Der venter jer et døgn fuld af gode oplevelser og samvær med andre børn/
voksne.

Er du frisk på at møde piger fra andre byer og hygge med alt muligt kreativt,
bibelen og sjovt, så glæder vi os til at være sammen med dig.
For piger skal det handle om, mere vil vi ikke røbe nu.

Der vil være bibelhistorie i øjenhøjde med de små og resten af tiden
hygges, leges fortælles historie mm.

Skynd dig at tilmelde dig.

Vær med i et godt og hyggeligt fællesskab hvor børnene er i fokus om
dagen og de voksne er i fokus om aftenen.

Så samler vi puslespillet efter bedste evne inden lejren. Vi glæder os…

Da lejren er baseret på, at børnene har en voksen med til at passe på sig,
henstilles der til, at de voksne ikke tager flere børn med, end de selv kan
passe. Vi foreslår max 2-3 børn pr. voksen, afhængigt af børnenes alder.
Dato:
Lørdag d. 11 juni – Søndag d. 12 juni
Ankomst lørdag kl 9.30 – Afslutning søndag kl 13.00

Lejransvarlig:
Irene og Hans Haraldsen
Tlf. 22561487 Mail: ireneoghansharaldsen@hotmail.com
Medledere: Thomas Brosbøl, Randi og Mathias Brosbøl

HUSK gerne at ønske evt. værelses kammerater ved tilmelding,

Dato:
Tirsdag d. 28 juni – Torsdag d. 30 juni
Ankomst og indkvartering tirsdag kl 9.00
Afslutning torsdag kl 15.30 - 16.00 med kort forældresamling kl. 15:45.
Lejransvarlig:
Belinda og Thomas Fænø Fredensborg
Tlf. 27576870 Mail: belindafredensborg@gmail.com
Bibeltimer ved Didde Schjelde Christensen
Øvrige ledere og ungledere: Berit og Jakob Muldbjerg, Alice Ambrosen,
Sara Lykke Pedersen, Emilia Poulsen, Emma Bjerre Jakobsen, Maja Pilgaard
Christensen, Silje Poulsen, Andrea Tarbensen, Sara Thesbjerg og Seline Clausen

Hvem?
Børn i alderen 4-7 år ifølge
med 1 voksen

Hvor?
Hemmet Strand lejren

Hvem?
For dig som før ferien gik i
1,2,3, eller 4 klasse

Hvor?
Hemmet Strand lejren

Pris
Kr. 75 pr. barn
Kr. 200 pr voksen

Tilmelding
Åben fra 15.april- 1. juni
På www.Hemmet-lejr.dk
Efter ”først til mølle”- princip

Pris
Kr. 300
Max. 50kr til slik + evt. penge
til indsamling

Tilmelding
Åben fra 15.april- 1. juni
På www.Hemmet-lejr.dk
Efter ”først til mølle”- princip

DRENGELEJR

FÆLLESLEJR

Er du frisk det er vi!
Drengelejr er for alle drenge fra 1-4 klasse. Vi ledere glæder os til at være
sammen med dig, og give dig en fed oplevelse.
På drengelejr er der hver dag bibelfortælling, Leg, mulighed for badning,
sang og musik, konkurrencer og boldspil af mange slags.

Fælleslejr er for alle friske drenge og piger fra 4-7 klasse.
Dagene er fyldte med gode oplevelser: bibelfortælling,
sport, leg, sang og musik, kreative udfordringer, løb,
badeture i fjorden, konkurrencer og masser af hygge
med ledere og ungledere.
En alletiders oplevelse at se frem til i din sommerferie
Din lejr-Vores lejr-Fælleslejr!

Dato:
Lørdag d. 25. juni – mandag d. 27. juni

Dato:
Fredag d. 1. juli – Mandag d. 4. juli

Ankomst og indkvartering lørdag kl 9.00
Afslutning mandag kl. 17.00

Ankomst og indkvartering fredag kl. 9.00
Afslutning mandag kl 16.00

(Obs. evt. ændring af denne tid vil tilsendes på mail efter tilmelding)

(Obs. evt. ændring af denne tid vil tilsendes på mail efter tilmelding)

Lejransvarlig:
Endnu ikke fundet men følg med på hjemmesiden:
www.hemmet-lejr.dk

Lejransvarlig:
Gert Hansen, Herning
Mail: toemrerogsnedkermester@gmail.com, Tlf: 61690953

Øvrige ledere/ungledere: Følg med på hjemmesiden

Øvrige ledere/ungledere: Følg med på hjemmesiden

Hvem?
For dig som før ferien gik i
1,2,3, eller 4 klasse

Hvor?
Hemmet Strand lejren

Hvem?
For dig som før ferien gik i
4,5,6 eller 7. klasse

Hvor?
Hemmet Strand Lejren

Pris
Kr. 300

Tilmelding
Åben fra 15. april- 1. juni
På www.Hemmet-lejr.dk
Efter ”først til mølle”- princip

Pris
Kr. 400

Tilmelding
Åben fra 15.april- 1. juni
På www.Hemmet-lejr.dk
Efter ”først til mølle”- princip

VI SES!

