
Kildeborg pigelejr
24. - 29. juni 2017
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 med superhelt-inderne  

Vel mødt på Kildeborg!  

Lejrens adresse: 
Kildeborg, Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev, 
Salling. (www.kildeborg-lejr.dk)

Husk:
• Madpakke til den første aften.
• Sovepose eller sengetøj. Alle skal have                                                                   

lagen med til at lægge over madrassen.
• Toiletsager
• Badetøj, tennissko el. lign. til badning (vigtigt, der er mange sten og skaller)
• Farver, tusher og blyanter.
• Gode ideer til skæg, sketch og konkurrencer.

• Sygesikringsbevis, som vi gerne opbevarer for børnene.

Lommepenge:
Du kan købe 2 slikposer på lejren for i alt 20 kr. samt kort og frimærker til om-
kring 10 kr. pr. forsendelse. I ugens løb samt ved markedet sidste dag kan der 
også bruges penge, der går til en kostskole for fattige børn i Bangladesh. Derfor 
anbefaler vi, at pigerne får ca. 45 – 60 kr. ekstra med i lommepenge. Disse kan 
opbevares sikkert i lejrbanken.

Forsikring: 
Vi gør opmærksom på, at Danmission ikke har kollektiv ulykkesforsikring for 
lejrdeltagerne.

Mobiltelefoner: 
Disse ser vi helst ikke på lejren. Nødvendige opkald foregår bedst mellem 
kl. 18.30 – 19.30. på tlf. 6178 8181 (Dorete) 

Pris: 
Det koster 550 kr. at deltage i lejren, 450 kr. for efterfølgende 
søskende på samme lejr. Betaling på selve lejren.  

Tilmelding: Senest søndag d. 11. juni.

Ankomst: Lørdag tidligst fra kl. 13 og helst senest kl. 15.  

Hjemrejse: 
Da pigerne er en del af underholdningsprogrammet 
torsdag aften, ser vi gerne, at alle bliver til flaget tages ned kl. 20.

På medarbejdernes vegne:  
Eva Jensen, tlf. 2779 2045 
Dorete Husum, tlf. 6178 8181
Søster Bente Birkmose, tlf. 2835 9100



Dagens gang på Kildeborg:

Kl.    7.30:  Vi står op og gør os klar til en super dejlig dag!  

Kl.   8.00:   Vi hejser flaget og spiser morgenmad

Kl. 10.00:   Vi hører om Gud gennem Bibelens fortællinger 

Kl. 12.00:   Vi nyder tanternes fantastiske middagsmad - guff ….

Kl. 14.00:   Vi tager på mission ude i den store verden

Kl. 15.00:   Vi får en forfriskning   

Kl. 16.00:   Vi boltrer os i spændende aktiviteter ude eller inde 

Kl. 18.00:   Vi spiser tanternes lækre aftensmad – uhmm….

Kl. 19.45:   Vi tager flaget ned. Dernæst hygge; sketches, konkurrencer og sang  

Kl. 21.30:   Vi går til køjs efter en lang og super god dag! 

Sidste dag torsdag d. 29. juni – besøgsdag for familie og venner:

På denne eftermiddag inviterer vi gæster med til markedsdag. Her kan der købes 
forskelligt i vore små boder, - også ting ude fra den store verden - og man kan 
deltage i sjove konkurrencer.

Kl. 16. 15:        Markedet åbnes. 

Kl. 17. 15:  Madboden er åben. Her kan gæster inden for den næste time  

  købe mad for minimum 30 kr. Man kan også medbringe   

  sin egen mad. 

Kl. 18. 15:         Markedet og madboden lukkes.

Kl. 18.30:         Underholdningsprogram - nogle glimt fra lejrpigernes aktiviteter  

  gennem ugens løb. 

Kl. 20.00:         Flaget tages ned. Derefter tag selv kaffe, sommerdrik –og afrejse. 

Vigtig oplysning til forældrene:

Nogle af de fotos, der bliver taget på lejren, vil blive bragt på danmission.dk 
og evt. i Danmissions magasin samt på facebooksiden Kildeborg Pigelejr. 
Hvis I forældre ikke ønsker, at Jeres barn skal optræde på de fotos, vil lejrlederen 
(Søster Bente) gerne vide det. TAK!

Danmission er et folkekirkeligt missionsselskab, som  arbejder i Asien, Afrika og 
Mellemøsten og Danmark. Læs mere på www.danmission.dk

Lejren har temaet:  På mission med superhelt- inderne! 

Gennem spændende leg, sang, aktiviteter og fortællinger vil ”superhelt –
 inderne tage på mission” i nogle af de lande, hvor Danmission hjælper 
fattige mennesker til et bedre liv.      

For hvem?
Lejren henvender sig til piger i alderen 7-14 år.

Tilmelding:
Du kan enten maile nedenstående oplysninger til: eva2007jensen@gmail.com 
eller du kan udfylde tilmeldingskuponen, lægge den i en kuvert og sende den til:

Eva Jensen, 
Solbakken 1, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup. 

Telf. 27 79 20 45

Ved mail er du tilmeldt, med mindre du hører andet. Der sendes ikke kvittering.                
  
Tilmelding til Kildeborg Pigelejr d. 24. juni – 29. juni 2017 

Navn:  ________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________

Postnr. og by: _________________________________________________________

Forældres tlf. og mail: _________________________________________________

Fødselsdag og år:  _____________________________________________________

Andre bemærkninger: _________________________________________________

_________________________________________________________________________
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