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Sommerlejr

OFF LINE

COVID-19
FOR AT PASSE EKSTRA PÅ HINANDEN, VIL VI

>>  inddele deltagerne i mindre familier, som både     

spiser og laver aktiviteter sammen

>>  lave flest mulige aktiviteter udenfor

>>  lufte meget ud

>>  gøre meget ud af rengøringen af lejren

>>  spritte kontaktflader af mange gange i løbet af 

dagen

>>  benytte engangshåndklæder på toiletter

>>  servere mad portionsanrettet/ikke have ta-

selv-borde

>>  sørge for at alle vasker hænder inden 

måltiderne

Pga. COVID-19 og de opstillede restriktioner, 

forbeholder vi og ret til ændringer/stramninger 

med ret kort varsel. Såfremt det er nødvendigt, vil 

I naturligvis modtage besked herom pr. mail.

>>  TILMELDING
TILMELDING TIL LEJREN SKER PÅ LEJRENS HJEMMESIDE:  WWW.SOMMERLEJR.JIMDO.COM

MAX DELTAGERANTAL ER 50, SÅ SKYND DIG AT MELDE DIG TIL!

HUSK AT ANFØRE EMAIL-ADRESSE, SÅ VI KAN BEKRÆFTE TILMELDINGEN.

SKRIV GERNE PÅ TILMELDINGEN, HVIS DER ER NOGLE ANDRE DELTAGERE, DU TAGER PÅ LEJR SAMMEN MED.

BETALING

DET SAMLEDE BELØB, LEJRGEBYR OG LOMMEPENGE, OVERFØRES TIL LEJRKONTOEN: 2380-6885580031

SAMTIDIG MED TILMELDINGEN. HUSK AT SKRIVE BARNETS NAVN SOM BESKED TIL MODTAGER.

*HVIS DET ØKONOMISKE KAN VÆRE ET PROBLEM AT BETALE LEJRGEBYRET, ER DET MULIGT AT SØGE LEJREN 

OM TILSKUD HERTIL. SE MERE PÅ HJEMMESIDEN ELLER KONTAKT LEJREN PÅ MAIL: 

TILMELDING.SOMMERLEJR@GMAIL.COM

HVAD KOSTER DET 

AT DELTAGE ?

LEJRGEBYR OG LOMMEPENGE REFUNDERES NATURLIGVIS, 

SÅFREMT LEJREN MÅ AFLYSES PGA. COVID-19.

mailto:tilmelding.sommerlejr@gmail.com


SPØRGSMÅL

BØRNELEJR

Morten Grarup, tlf. 2343 4939

TEENLEJR

Ida Grarup, tlf. 9131 5393

KØKKEN

Bodil Vestergaard, tlf. 6067 3579

TILMELDING
WWW.SOMMERLEJR.JIMBO.COM

SENEST D. 14. JUNI

Pga. COVID-19 og de restriktioner det medfører, 

er det meget vigtigt at vi passer på hinanden! Det er derfor 

ikke muligt at holde lejr på helt samme måde, som vi plejer.

Alle ledere på lejren bliver selvfølgelig testet lige inden lejrstart, og vi 

opfordrer til, at forældre der kommer og afleverer børn/teenagere      

også er testet, ligesom børn/teenagerne meget gerne må  

være testet.

LÆS MERE PÅ BAGSIDEN  >>>

COVID-19

Ved Afslutning skal deltagerne 

hentes mellem kl. 16.00 og 17.00.

Vi opfordrer til, at der kun kommer én 

person og henter, og at 

vedkommende er testet inden 

afhentningen.

HUSK
Sovepose

Telt og liggeunderlag – hvis du skal sove ude (Både børn og teenagere har mulighed for at sove inde, men 

hver for sig, og piger og drenge sover ikke sammen)

Toilettaske

Håndklæde

Regntøj og gummistøvler

Rigeligt med tøj og sko til alt slags vejr – da vi skal være meget ude!

Lommelygte

Bibel

Sygesikringsbevis

Du skal IKKE medbringe bestik, tallerken og kop i år, da vi bruger hyttens service 

og engangsservice.

NYBOLEJREN
Sdr. Nybovej 4, Tvis

7500 Holstebro

www.nybolejren.dk

OPSTART

Vi mødes på lejren lørdag den 26. juni kl. 13 med 

fulde maver. Her har du mulighed for at slå telt op, 

eller finde et sted at sove indenfor. Selve lejren 

begynder kl. 13.30.

Pga. COVID-19 opfordrer vi til, at kun én forældre 

kommer og afleverer børn/teenagere.

AFSLUTNING

Den sidste dag, onsdag den 30. juni, slutter lejren ikke 

som sædvanligt med forældrelejrbål om aftnen, da vi ikke 

kan forsvare at mødes så mange mennesker.


