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VELKOMMEN

Arrangør:  Luthersk Mission, 
  LM Kids i Østjylland
  www.lm-kids.dk    www.dlm.dk

Luthersk Mission er en fri forening indenfor Den 
Danske Folkekirke. 
På vore lejre ønsker vi at fortælle børn og unge om 
bibelens Gud gennem bibelhistorie og anden under-
visning.
Vi lægger vægt på sang og musik samt mange spæn-
dende oplevelser i et godt og trygt fællesskab. 
 

Virksund - hvor?

Livøvej 5, 7840 Højslev, tlf: 7670 5000
Træffes bedst ved “spisetiderne”

Virksund Kursuscenter ligger ved Hjarbæk Fjord 
og ejes af Luthersk Missionsforening – LM.

Velkommen til sommerens lejre

Klik ind på www.virksund.dk



KYLLINGELEJR  18. – 19. juni

Nu indtager vi Jeriko! 

På årets lejr skal vi sammen med Josva 
og israelsfolket ind i Det Lovede Land. 
Der skal spioneres og trompeteres, så 
murene falder. 

Kom og lav lidt larm sammen med os!

Tilmelding senest:  25. maj

Lejrchefer:
Ruth og Isak Vatne Rasmussen, Silkeborg
Tlf: 2576  3019 
E-mail: vatnerasmussen@gmail.com

Ledere:   
Camilla Poulsen, Silkeborg
Jakob Sølvsten Fuglsang, Aarhus
 
Da lejren er baseret på, at børnene har én 
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.

Dato:  Lørdag 18. juni – søndag 19. juni 
Ankomst kl. 11.00. De medbragte 

 madpakker spises ca. kl. 11.45
 Afslutning søndag ca. kl. 14.00 

Hvem?  Børn i alderen 2 – 7 år  

Hvor? Virksund

Pris: Kr. 240,- pr. voksen 
 og kr. 105,- pr. barn 

Kyllingelejr



 BØRNELEJR  25. – 28. juni

Glæd dig til at være med på årets børnelejr, 
hvor du kan møde andre børn, få nye venner 
og møde den bedste ven – Jesus. 

Vi skal både høre bibelfortælling, synge, 
lege og hygge. Ild og vand, bold og sand bli-
ver helt sikkert også en del af programmet.

Der vil være mange forskellige legeaktivi-
teter undervejs, så du kan godt begynde at 
glæde dig!

Tilmeld dig allerede nu, og tag gerne din 
ven med!

Dato:  Lørdag 25. juni – tirsdag 28. juni 
Ankomst lørdag fra kl. 16.00 – 17.00 
Lejren slutter tirsdag kl. 16.30 

Hvem?  For kommende 1. kl. til og med 3. kl.  

Hvor? Virksund

Pris: Kr. 355,- 
  

Tilmelding senest:  7. juni

Lejrchef:
Erik Fuglsang, Aarhus 
Tlf. 5189 6200 / 8615 0406  
E-mail: eh@efuglsang.dk

Ledere:   
Elsa Eskesen, Silkeborg
Morten F. Madsen, Silkeborg
Susanne Juul Lassen, Aalborg
Christina og Thomas Wejse Nielsen, Aalborg

Ungledere:
Kristian Sonne Mortensen, Viborg
Casper Andersen, Tarm
Bente Fredensborg, Gårde
Cecilie Kjøller-Hansen, Ølgod

Børnelejr



JUNIORLEJR  28. juni – 2. juli

Du kan godt begynde at glæde dig! I år er der 
igen juniorlejr på Virksund. 

Vi skal lave sjov både indendørs og udendørs. 
Vi skal også høre om Jesus og en af hans gode 
venner, så tag din bibel med under armen til 
juniorlejr. Det kan også være, vi skal overnat-
te udenfor, så husk liggeunderlag, sovepose 
og måske en lommelygte samt penge til slik. 

Overvej, om det er i år, du skal tage en ny ven 
med på lejr. 

Dato:  Tirsdag 28. juni – lørdag 2. juli 
Ankomst og indkvartering 

 tirsdag kl. 19.00 
 Afslutning lørdag kl. 15.00 
 
Hvem?  For kommende 4. kl. til og med 7. kl.  

Hvor? Virksund

Pris: Kr. 520,-
 

  

Tilmelding senest:  9. juni

Lejrchef:
Mads Hansen, Aarhus 
Tlf. 5315 4673 
E-mail: madsh85@gmail.com

Lejrens ledere:
Katrine Lind Haahr, Aarhus
Helene Pedersen, Silkeborg
Hans Agerbo Houmaa Jørgensen, Randers
… og flere andre

I år fordeler lederne værelser til juniorerne – du 
er derfor velkommen til at give os besked ved 
tilmeldingen, hvis du har ønsker til sovekam-
merater.

   

Juniorlejr

Husk tilmelding til tiden



   PRAKTISKE  OPLYSNINGER

Pakkeliste
Lagen og sovepose/sengetøj
Tøj og sko til al slags vejr
Toiletsager og håndklæde
Badetøj 
Badesko 
Sygesikringsbevis
Evt. bibel

Specielt for kyllingelejr: 
Medbring madpakke

Specielt for juniorlejr:
Tjek juniorlejrsiden her i 
programmet! 

Praktiske oplysninger

Betaling
Betaling sker ved ankomst til lejren – gerne 
kontant eller med dankort.
Lommepenge helst særskilt! Ingen netbank.
Bemærk: Der gives ikke “søskende-rabat” på 
lejrene.

Særlige behov?
Hvis dit barn har behov for specialkost, er det 
vigtigt at give besked til lejrchefen for den på-
gældende lejr i god tid inden lejren af hensyn til 
køkkenet.  

Vi ses på 
sommerlejr!



Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Tilmelding sendes til lejrchefen for den enkelte lejr
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Juniorlejr
Senest d. 9. juni 

Til:
Mads Hansen
Aarhus

Tlf. 5315 4673
eller på mail:
madsh85@gmail.com

Kyllingelejr
Senest d. 25. maj 

Til:
Ruth og Isak Vatne Rasmussen
Silkeborg

Tlf: 2576 3019
eller på mail:
vatnerasmussen@gmail.com

Børnelejr
Senest d. 7. juni 

Til:
Elsa Eskesen
Silkeborg

Tlf. 2245 9465
eller på mail:
elsabredtoft@hotmail.com


