Priser / sted
Alle børn/unge skal være medlem af KABU/LFKU(75 kr. pr barn)
Børn: 100 kr., 2.og 3. barn koster 50 kr. hver. Flere børn, er gratis.
Voksne: 150 kr. pr person.
GAVE: Ved tilmelding og betaling inden 10. juni får
alle tilmeldte en gratis T-shirt med lejrens tema:
Transport: Egen bil. Tog til Hobro, dernæst bus 57 til
Aars, hvor I kan blive hentet. Ring og aftal i god tid.

K A BU ´ s

FAMILIELEJR
I GAT T E N

Ankomst: Mandag d. 27. juli mellem kl. 13-15.
Slut: Torsdag d. 30. juli kl. ca. 15.

Tilmelding på hjemmesiden: www.KA-BU.dk
CORONA: Vi følger myndighedernes anbefalinger på tidspunktet for lejren og sørger for sikker hygiejne med håndsprit osv.

Adresse:

Sarons Slette, Svenstrupvej 34,
Gatten, 9640 Farsø

Vi er ca. 20 unge og voksne ledere fra KABU, Kristus
for Alles Børn og Unge, der glæder os til at gøre det til
en fantastisk sommerferie for dig og din familie.
Lejrchefer: Britta & Torben Thomsen mobil 26 66 08 30

M a n d a g ti l t o r s d a g
d. 27.-30. juli 2020

Ve l ko m m e n
Vi glæder os til 4 dages sommerferie på landet i Gatten. Vi skal
nyde fællesskabet med hinanden, opleve naturen, spille fodbold og
rundbold, i badeland med vandruchebaner (hvis den må åbne!)
lave bålhygge med snobrød og meget mere.
På lejren vil vi også mødes om vores tema:
Hver formiddag vil vi synge sammen og høre
fortællinger fra Bibelen og derefter gå i mindre
aldersgrupper. Børn og juniorer laver forskellige
kreative workshops med hjælp fra ledere og
teenagerne.

Indkvartering/mad
12 familier kan får hvert sit lille værelse med 2 senge, 2 dyner og puder
og plads til 1-2 børn på madrasser på gulvet, som vi låner af stedet. Vi
vil også lave en lille sovesal til piger inde i huset.
Store børn og teenagere får mulighed for at sove i telte tæt på
toiletbygningen. Hele familien må også sove i eget telt sammen. Man kan
også medbringe en campingvogn, så er der strøm til den på teltpladsen.

Obs: Der serveres kun mad, som ikke indeholder svinekød.

Torsdag får vi besøg af Henny Solskin, som vil
trylle og vi vil alle lave en stor cirkusforestilling.
Alle skal hjælpe med på lejren med
forskellige praktiske opgaver: madlavning,
opvask, rengøring, nattevagter m.m. Hver
dag er der god tid til kaffe, snakke, is– og
slikbutik, hoppepude og filmhygge.

Te e n a ge re
Teenagere vil vi bede om at hjælpe til i børne- og
juniorworkshops om formiddagen.
Om aftenen bliver der max aften-hygge med sjove
konkurrencer, spil, guf & sodavand og en tur ud at
bowle. Der bliver også tid til gode snakke om
teenagelivets små og store spørgsmål.

H u s ke l i s t e


Praktisk tøj, toiletsager og sportssko til dansk sommervejr!



Lagener til at beskytte alle madrasser



Til voksne: pude– og dynebetræk



Til børn/ unge: pude og soveposer/ dyne. Varmt tæppe, hvis man
sover i telt. Gerne ekstra luftmadrasser, hvis man har nogle.



Varm trøje til rundt om bålet om aftenen



Håndklæder og badetøj. Badevinger/svømmebælte til badeland.



Masser af smil og godt humør

