
 

 

 

 

 

 

Kyllingelejr 
 

 

Så er det atter tid til Kyllingelejr på Virksund! Her kan du møde en masse andre glade og 

dejlige børn. Her skal vi sammen hygge, lege, lave kreative ting, og vi skal synge sange og 

høre om Jesus!  

Kristian Larsen kommer i år og er sammen med os på lejren. Kristian vil holde 

bibelfortælling, og han har noget i ærmet, så der er virkelig noget at glæde sig til! 

Virksund Centret har nogle dejlige værelser, men hvis dine forældre har (eller kan låne) 

en campingvogn, er Kyllingecamping også en mulighed. 

Dato: Lørdag d. 19. juni – søndag d. 20. juni 

Ankomst kl. 11.00. De medbragte madpakker spises 11.45 

Afslutning søndag ca. kl. 14.00 

Hvem: Børn i alderen 2-7 år 

Hvor: Virksund Centeret, Livøvej 5, Højslev 

Tilmelding: Skal ske senest tirsdag d. 25. maj på www.virksund.dk/sommerlejre  

Lejrchef: Allan Hyldgaard Fomsgaard allan_fomsgaard@hotmail.com og Eva og Filip Osmundsen 

 

Pris: Tilmelding og betaling foregår på hjemmeside. Husk at tilmelding er bindende. 

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 to-tre børn pr. voksen, afhængigt af børnenes alder. 

http://www.virksund.dk/sommerlejre
mailto:allan_fomsgaard@hotmail.com


Praktiske oplysninger 

 

Pakkeliste: 

Lagen og sovepose/sengetøj 

Tøj og sko til al slags vejr 

Toiletsager og håndklæde 

Badetøj 

Badesko 

Sygesikringsbevis 

Evt. bibel 

 

Specielt for kyllingelejren: 

Medbring madpakke. 

 

Tilmelding og betaling 

For at lette administrationen finder betalingen i år sted i forbindelse med tilmelding online på Virksunds 

hjemmeside. Der gives ikke “søskende-rabat” på lejrene. 

I forbindelse med tilmeldingen vil I blive bedt om forskellige oplysninger: 

Lejerdeltagers navn og alder. 

Forældres/værges navn og kontaktoplysninger. 

Der gives også mulighed for at ønske værelseskammerat. 

Hvis I har nogle særlige oplysninger, vi som ledere har brug for kendskab til, kan det også oplyses ved 

tilmeldingen, det kan f.eks. være specialkost, medicin eller nogle forhold, vi skal være opmærksom på. 

 

Alle vil ca. en uge før børne og junior lejrene begynder modtage en mail med nærmere oplysninger om 

lejrene. 

 

Kærlig hilsen 

Lejrudvalget Luthersk Mission i Østjylland 


