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Praktiske informationer: 
Aldersgruppe: Fra 0. kl. efter sommerferien til og med 7. kl.  
Er man yngre end 0. kl. skal man have en voksen med, som også  
er klar til at tage forefaldende opgaver.

Tidspunkt: Indtjek fredag kl. 17.00 -18.00. Børnene medbringer 
madpakker, som vi spiser samlet kl. 18.15. Slutter kl. 13.00 søndag.

Medicin: Eva Højgaard har ansvar for det. Det skal doseres med 
navn, cpr. nr., præpareretnavn og styrke på.

Pakkelist: Tøj efter vejret og som må blive beskidt og vådt, regntøj, 
toiletgrej, håndklæde, lagen, sovepose/dyne, pude, max. 30 kr. til 
slikbiks, sygesikringsbevis, udklædning som din superhelt.

Kage: Er der nogle forældre, som vil bage en kage? Giv besked ved 
tilmeldingen.
 
Tilmelding: Senest 1. september gerne før til kontor@betania.dk. 
På tilmeldingen skal der stå fuldt navn og alder på barn, navn og  

Hey børn 
SÅ ER DER BØRNELEJR! Det bliver super fedt og vi glæder  

os helt vildt. På lejren skal vi lege og have det skægt,  
lave skøre ting både ude og inde, høre om superhelte 

fra Bibelen, synge og bede til Gud, spise lækker mad og 
masser af kage, købe slik i slikbiksen, få nye venner, være 

superhelte og hygge helt vildt. Det bliver en helt kanon 
weekend, du bare ikke må gå glip af. Så skynd dig at blive 

tilmeldt og få dine venner med. Alle er velkommen.



Vi glæder os til en forrygende lejr sammen med dig! 

tlf. til forældre/kontaktperson, information om særlige behov og  
sygdom. Hvis ikke andet står i tilmeldingen, er der ved fremmøde, 
givet tilladelse til at vi må tage og bruge billeder og video af dit barn, 
til trykt PR-materiale, hjemmeside, Facebook m.m. Der vil aldrig 
blive brugt billeder, som er pinlige eller krænkende.  

Pris:  
200 kr. for medlemmer af Ung Mosaik. 300 kr. for ikke-medlemmer. 
Ønsker du at blive medlem, kan det ske på www.ungmosaik.dk

Betaling: 
Sker ved tilmeldingen på mobilpay 27762 (ikke penge til slikbiks) 

Adresse: Påruplejren, Silkeborgvej 19, 7442 Engesvang

Arrangører: Betania Kirkecenters børnekirke. 

Yderlige spørgsmål eller behov for at få kontakt til en voksen under 
lejren: Maria Bjørsted Tlf. 51 96 67 88

Vi overholder de gældende retningslinjer i forbindelse  
med Corona på det pågældende tidspunkt. 




