Information:
- Ved betaling via overførsel skal vi have modtaget betalingen ugen inden lejrens
start. Overførsel skal ske til reg.nr. 3534 konto nr. 7185631537. Du kan også
betale kontant ved ankomst til lejren.
- På vores hjemmeside www.tonneshojlejr.dk kan du finde oplysninger om lejren,
kontaktoplysninger, tilmelde dit barn til lejren, finde en pakkeliste mm.
- Med hensyn til klassetrin er det den klasse, du går i FØR sommerferien, der
gælder.
- Hver lejr udsender et deltagerbrev med
konkrete oplysninger om den pågældende lejr.
- Du er altid velkommen til at kontakte
lejrcheferne for at få mere at vide om lejrene
eller for at få flere programmer.
- Ved afbud mindre end 5 dage før lejrens start
opkræves et gebyr på 150 kr. for børnelejr og
50 kr. for miniputlejr.
- Erfaringer viser at post hjemmefra er et stort
højdepunkt 
- Der er søskenderabat på tværs af lejrene,
25 kr. på miniput og 50 kr. på børnelejr

-----------------------KLIP------------------------------------KLIP---------------------Lejrens navn: _____________________________________________________________
Deltagerens navn: __________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Postnr.: ____________ By: ___________________________________________________
Tlf.nr. til forældre/værge: ____________________________________________________
Fødselsdag og år: _________________________ Klassetrin (før sommerferien): ________
E-mail: ___________________________________________________________________
Må der offentliggøres billeder/video på offentlige medier: Ja: ________ Nej: __________
Særlige bemærkning (medicin, sygdom mm.): ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Har søskende med på lejrene: Ja: _____ Hvem: ___________________________________

Sommerlejrene på Tonneshøj arrangeres af Danmarks Folkelige Søndagsskoler

Miniputlejr: (OBS nyt – nu 2 overnatninger)
For hvem: Alle børn i alderen 4 år til 1. klasse (inden sommerferien)
Ankomst: Fredag d. 6. juli 2018 kl. 16.30 – 17.00
Afhentning: Søndag d. 8. juli 2018 kl. 14.00 – 15.00
Afslutningen er for alle deltagere, forældre og søskende.
Der serveres kaffe/kage og slikboden holder åbent.
Pris: Ved tilmelding senest d. 23. juni 2018: 200 kr.
Ved tilmelding efter d. 23. juni 2018: 225 kr.
Søskende rabat: 25 kr. pr. søskende
Ledere: Det tilstræbes, at der er mindst én voksen pr. 4 børn. Du kan opleve
skønne og sjove voksne, der både har lyst til leg og hygge –
Bl.a. Henriette (den sjove), Maja (den sangglade), Jakob K. (den legesyge),
Marianne (den hyggelige), Rudolf (den TOTALT skøre).
Lejrchef:
Dorte og Jakob Sørensen,
Bramdrup Bygade 62, 6100 Haderslev
Tlf.nr.: 20789165
Mail: dortejakob@mail.dk
Indhold: En rigtig hyggelig mini-lejr med nu 2 overnatninger – især ideel for de
børn, der er afsted for første gang. Vi skal i trygge rammer lave spændende
aktiviteter sammen: løb, bibelfortælling, synge, være kreative, lege, købe slik og
måske lave bål mm. Børnene vil være inddelt i små grupper, hvor der er tilknyttet
mindst én voksen.

Børnelejr: (OBS nyt – nu 1 dag mindre)
For hvem: Alle børn i alderen 0. klasse til 6. klasse (inden sommerferien)
Ankomst: Søndag d. 1. juli 2018 kl. 16.30 – 17.00
Afhentning: Torsdag d. 5. juli 2018 kl. 17.00
Pris: Ved tilmelding senest d. 16. juni 2018: 500 kr.
Ved tilmelding efter d. 16. juni 2018: 550 kr.
Søskende rabat: 50 kr. pr. søskende
Lejrchef:
Rudolf Larsen
Rangstrupvej 28, 6534 Agerskov
Tlfnr. 26730780
Mail: rudolf@soendagsskoler.dk

Anny Rønne (modtager tilmeldinger)
Gl. Christiansfeldvej 98, 6100 Haderslev
Tlfnr. 74526617 eller 20430032
Mail: anny.birger.ronne@mail.tele.dk

Indhold:
Så er der mad! – på Tonneshøj børnelejr 2018.
Temaet er mad og ”mad er ikke bare mad”.
Gennem bibeltimer og andagter vil der blive fortalt om Gud og Jesus, som livets
brød.
Derudover vil der bl.a. være bålhygge, sang, badning, hoppeborg og andre
kreative påfund.
KOM og vær med og oplev mad på flere måder.

Her kan du finde os:

www.tonneshojlejr.dk
info@tonneshojlejr.dk
www.facebook.com/tonneshoj

I år henviser vi til Lyngsbo-lejren for sommertilbud til juniorer og teenagere (7.-10.kl.).
Find deres program på www.710-lejr.dk

