
KIDS FUN 

LEJR 

 
 

2.-5. april 2023 
 

Kids Fun Lejren er dage fyldt med 

sjove aktiviteter, nye og gamle venner og frivillige, som har lyst til 

at være sammen med dig og de andre børn på lejren. Der er sport 

og kreative aktiviteter, lege og konkurrencer, musik og sang. Vi har 

også en lejrpræst, som hver dag lærer os noget fra Bibelen. 

På lejren er der en gymnastiksal, så der er god mulighed for at lave 

sport af forskellig slags. 

Tirsdag aften har vi tivoli aften med lykkehjul, andedam, 

cykelslangetræk, isbod mm. 

Når vi spiser, er vi delt op i mindre grupper, så alle kan føle sig 

hjemme og hurtigt lærer andre børn og voksne at kende. I hver 

gruppe er der en voksen, som vil gøre sit bedste for at alle føler sig 

trygge og glade. Alle sover på henholdsvis pige- eller 

drengesovesal. 4.-8. klasse går lidt senere i seng end 1.-3. klasse. 

 

Kids Fun Lejren arrangeres af:  

Nordstjernen kirke- og kulturcenter og Tylstrup frikirke 

 
 
- i samarbejde med  

Alder: 8-14 år 

──── 

Hvor: Vi skal være på 

Storskovlejren, Dorfvej 51, 9330 

Dronninglund  

──── 

Hvornår: Vi åbner lejren 

søndag den 2. april kl. 16.30. 

Kl.17 samles vi og skyder lejren 

i gang. Vi slutter onsdag den 5. 

april med forældrekaffe kl. 16. 

Kl. 16.30 er der en lille samling 

med højdepunkter fra lejren. 

──── 

Pris: 550 kr. Der er mulighed 

for at komme med på lejren for 

300 kr hvis økonomien er 

stram. Sæt kryds på 

tilmeldingen. 

──── 

Tilmelding: Aflever 

tilmeldingen til Maj Højgaard 

eller Sofia Kier-Hansen eller 

udfyld tilmeldingen og tag et 

billede af den. Send billedet til 

lejrchef Maj Højgaard 

(28210471) 

──── 

Tilmeldingsfrist: 12. marts 

──── 

Betaling:  

Ved ankomst til lejren enten på 

Mobile Pay eller kontant. 

──── 

Kontakt:  

Maj Højgaard (Nordstjernen) 

28210471/maj@bornogtro.dk 

Sofia Kier-Hansen 

(TylstrupFrikirke) 22818024 

──── 

VIRKSOMHEDSNAVN 

 



Tilmelding til Kids Fun Lejr 2.-5. april 2023 

Navn:__________________________________ Alder:_____  

Adresse:_______________________________________________Forældre tlf.:___________________ 

Særlige behov (medicin, vådligger, allergi o.lign.):__________________________________________ 

Hvis du ønsker delvis friplads så sæt kryds her (Normal pris 550 kr. Pris ved delvis friplads 300 kr.): ____ 

Der betales ved ankomst til lejren kontant eller mobilpay. 

Læs venligst ”Ekstra information” inden underskrift. 

Forældre underskrift:______________________________ 

Aflever tilmeldingen til Maj Højgaard eller Sofia Kier-Hansen eller tag et billede af den underskrevne tilmelding 

og send den på sms til Maj Højgaard (28210471) 

Ekstra information 

Huskeliste til lejren 

Lagen (skal medbringes), hovedpude, dyne/sovepose, toiletsager, praktisk tøj og fodtøj, evt. regntøj, sygesikringskort, Bibel (hvis du 

har en). 

Mobiltelefon 

Vi er på lejren for at være sammen. Vi opfordrer derfor til at man lader sin mobiltelefon blive hjemme. Vælger man at tage den med 

bliver den lagt i en aflåst kasse. Man kan få sin mobiltelefon om morgenen mellem kl. 7.30 og 9.30 og om eftermiddagen mellem kl. 

17 og 18. Hvis man får brug for at ringe hjem på et andet tidspunkt end dette kontakter man en leder og så finder vi ud af dette. 

Man kan altid ringe til lejrchef Maj Højgaard (28210471) eller til selve lejren på 98841376 

Forsikring: 

Vi gør opmærksom på, at forsikringsloven for nogle år siden er blevet ændret, så det nu er jeres egen forsikring, der skal dække, hvis 

jeres børn kommer til skade, når de er på lejr. Vi anbefaler derfor, at I sørger for, at jeres børn har en ulykkesforsikring. 

Da mange af de almindelige aktiviteter på lejren går under kategorien ”ekstremsport” el. lign. hos forsikringsselskaberne, er det også 

en god idé at tjekke, om forsikringen dækker dette. Vi vil naturligvis som altid gøre vores yderste for at passe på jeres børn! 

Billeder og film 

På lejren vil vi tage billeder og filmklip af børn og ledere. Vi gemmer billederne, og de kan blive brugt i forskellige publikationer og på 

internettet (f.eks. indbydelser, nyhedsbreve, hjemmeside, brochurer m.m.) uden yderligere tilladelse. Ønsker I ikke at billeder af 

jeres børn bliver brugt, så giv 

 os besked inden lejrens start. 

Vi passer godt på jeres data 

Ved tilmelding til lejren giver I os samtidig tilladelse til, at vi gerne må opbevare jeres data. I kan til enhver tid kontakte os og få disse 

oplysninger slettet. I giver os også tilladelse til at dele disse informationer på forsvarlig måde med de relevante ledere på lejren. 

 


