
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er der sommerlejr på Bækkely! 

  28.juni – 1.juli 2017 
For alle børn som skal starte i 1.-7.klasse efter sommerferien. 

Årets tema: Vildt Stort 
Pris: 250,-kr (En familie betaler for max 2 børn) 

Ledere: Benjamin & Annika Rasmussen, Anita Bech, Katrine Rasmussen, Lena 

Pedersen, Chris Rasmussen, Ann-Krestin & Brian Rasmussen + en dejlig flok friske 

ungledere 

Sidste tilmelding: 15.juni til Ann-Krestin: 2049 12 91, stenshoj@post.tele.dk 

 

Sommerlejr er lig med: 

Bibelhistorie, badning, beach-party, bold, 

sang, sandslot, slikkiosk, skøn mad 

 løb, leg, og udfordringer…… 

mailto:stenshoj@post.tele.dk
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 Ved tilmelding oplyses: 

 Navn og adresse 

 Fødselsdato 

 Forældres navn og telefonnumre, samt mailadresse 

 Hvem du ønsker at bo på værelse med (max 2) 

 Hvis der er noget specielt vi skal vide om dig (allergi, 

medicin osv.) 

Medbring: 

 Sygesikringskort 

 Sovepose/dyne og lagen 

 Håndklæde og toiletgrej 

 Badetøj 

 Praktisk tøj efter vejrudsigten 

 Evt. penalhus, tusser eller farver 

 Lommepenge til slik max. 60,-kr (kan sættes i lejrbanken) 

Mobiltelefonen bliver derhjemme! 

Lejren begynder onsdag kl. 13.30. 

Lejren slutter lørdag kl. 13.30, forældre og søskende er velkommen til saft, kaffe 

og kage og en fælles afslutning. 
 

Lejrens adresse: Bækkely 

Sdr. Mosevej 23, Snogebæk, 3730 Nexø  

Telefon på lejren: 30 20 47 26 og 20 49 12 91 

 

Arrangør:  
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