Det koster 250 kr. Penge og tilmelding skal du give til din juniorleder
senest den 12. maj, for senest den 13. maj skal din leder melde jer
alle til på dorthe@lmbu.dk og betale for jer på mobilepay 21629559.
Så er der juniorteltlejr på Haderslev Næs, og vi glæder os vildt
meget til at være sammen med dig og din juniorklub igen i år.
Vi tror, det bliver helt fantastisk og utrolig godt for dig, at være
sammen med din egen juniorklub og andre juniorklubber i flere dage.
Vi skal have bibeltimer, synge fra det nye ”Sing Between Friends”
hæfte, have ”Robinson konkurrencer”, lave mad på bål, bo i telte
eller bivuaker, bygge med rafter og meget, meget mere.

Juniorteltlejr er den 31. maj – 2. juni
2019 på Haderslev Næs
Steveltvej 70, 6100 Haderslev.

Med venlig hilsen
Mai og Lars Bomberg, Horsens
Ole Schmidt, Agerskov 2138 1897
Dorthe Schmidt, Agerskov Betweenkonsulent i LMBU
dorthe@lmbu.dk Mobil: 2162 9559

Program for teltlejr
Fredag d.31. maj 2019:
13.00 – 17.00 Teltlejr åbner. Ankomst og der bygges lejr
17.00
Ledersamling (en leder fra hver lejr) i cafeteriet
Derefter afhentning af mad ved cafeteriet
19.00
Velkomst og lovsangsaften ved Dorthe Schmidt
Rystesammenleg: ”Lær din nabo at kende” ☺
Pandekager/snobrød ved jeres eget bål
Lørdag d. 1. juni:
07.30
Der kan afhentes morgenmad
09.00 – 09.15 Stille tid i jeres egen lejr
09.45
Bibeltime ved Morten Mortensen, Silkeborg
Ledersamling
Derefter hentes alt til frokost + kaffe
13.00
Bibeltime ved Morten Mortensen
Robinson konkurrencer
17.00
Der kan hentes aftensmaden
19.00
Besøg af ???
??? ☺
Pandekager/snobrød ved jeres eget bål
Søndag d. 2. juni
07.30
Der kan afhentes morgenmad + evalueringsskema
09.00 – 09.15 Stille tid i jeres egen lejr
09.45
Forlænget andagt ved Jørn Nørgaard, LME
Robinson afslutning
Fælles frokost på terrassen + fælles farvel
Oprydning og godkendelse af lejren
13.00
Ca. afrejse tid efter godkendelse af klubbens plads +
fællesareal
Farvel og tak for i år.

Hvad skal du huske?
•

Sovepose og pude

•

Liggeunderlag

•

Bibel, evt. fællessang/”Sing between Friends”

•

Tøj og sko efter vejret

•

Håndklæde

•

Badetøj

•

Toiletsager

•

Service (kniv, gaffel, ske, dyb og flad tallerken og krus)

•

Drikkedunk eller vandflaske med navn på

•

Lommekniv eller dolk

•

Lommelygte

•

Solcreme

•

Kopi af sygesikringsbevis til din juniorleder

