MEDVIRKENDE
Fælles timer: Kristian Larsen
BEDSTEFORÆLDRE
Anna Mostrup
Lisa Birkmose
Tove og Torben Fredensborg
MUSIK
Lisa Birkmose
Unge friske medhjælpere.

Virksund Kursuscenter
Livøvej 5 · Virksund
7840 Højslev

TEMA FOR LEJREN
»I Jesu fodspor«.
MÅLGRUPPE
Bedsteforældre og børnebørn (5-12 år).

INDKVARTERING
Hver familie får et værelse, eller bor i egen
campingvogn.

BEDSTEFORÆLDRELEJR
12. - 14. OKTOBER 2020
Tema: »I Jesu fodspor«
Tag dit barnebarn/børn (5-12 år)
med på et spændende ophold på Virksund
Kursuscenter i efterårsferien.
Spændende program med forkyndelse, leg og
aktiviteter. En anderledes måde at være sammen på som bedsteforældre og børnebørn.

Husk porto

Livøvej 5 · Virksund · 7840 Højslev
Tlf. 76 70 50 00 · Mob. 50 51 50 31
www.virksund.dk · mail@virksund.dk

Mandag
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 15.30
kl. 17.30
kl. 19.00
kl. 20.30
kl. 21.00
kl. 22.30
kl. 24.00

d. 12. oktober
Ankomst - indkvartering & betaling.
Frokost-buffet.
Velkomst, præsentation, andagt og sang.
Eftermiddagskaffe - forfriskning.
»På vej til Emmaus« v. Kristian.
Middags-buffet.
Underholdning for alle.
Aftenkaffe.
Puttetid for de mindste.
Hyggetid for juniorer og bedsteforældre.
Juniorernes sengetid.
Ro på lejren.

Onsdag
kl. 8.00
kl. 9.00
kl. 10.00

d. 14. oktober
Morgenmads-buffet og andagt.
»På vej mod Himlen« v. Kristian.
Formiddagsforfriskninger 			
- frugt, saft og kaffe.
kl. 10.15 Vandraket konkurrence m.m.
kl. 12.00 Frokost-buffet med fælles afslutning.
Efterfølgende pakning (og rengøring af
værelser for dem der vil).
Der er kaffe på kanden.

TILMELDINGSKUPON
Tilmelding til Bedsteforældrelejr skal ske
senest d. 1. oktober 2020.
Du kan enten udfylde denne kupon og sende den
med post til Virksund Kursuscenter, eller sende
din tilmelding til os pr. mail til: mail@virksund.dk
eller annamostrup@hotmail.com
Der er dyner og puder på alle værelser.
Navn:

Tirsdag d. 13. oktober
kl. 8.00 Morgenmads-buffet og andagt.
kl. 9.00 »På vej i hverdagen« v. Kristian.
kl. 10.00 Formiddagsforfriskninger			
- frugt, saft og kaffe.
kl. 10.15 Kreative værksteder / 			
valgfrie aktiviteter.
kl. 12.00 Frokost-buffet.
kl. 15.00 Eftermiddagskaffe - forfriskning.
kl. 15.30 Eftermiddagsløb.
kl. 17.30 Middagsbuffet.
kl. 18.30 Festaften m.m.
kl. 19.30 Aftenkaffe.
kl. 20.00 Film for alle børn og bedsteforældre.
kl. 24.00 Ro på lejren.

Adresse:

Postnr./by:

Tlf.:
Mail:

Pris

Kom og vær med!
Bed for dagene!

Bedsteforældre - pr.
pers. - m. toilet & bad
Børnebørn pr. pers.
- m. toilet & bad
Bor i egen campingvogn - pr. pers. med
fuld kost
Leje af sengelinned og
2 håndklæder
Diabetiker

700 kr.
300 kr.
Voksen:
400 kr.
Barn:
150 kr.
150 kr.

Sæt X

