
Ta’ med på Centralmissionens årlige

FAMILIE-
LEJR

for børn og enlige mødre på Solborgen
den 30. juni - 5. juli 2019

Har du spørgsmål?
Skulle du have spørgsmål til lejren, tilmeldingen 

eller andet, så skriv eller ring gerne i  
dagtimerne til os på msa@centralmissionen.dk 

eller på mobil 28 29 44 62

På vegne af Metodistkirkens Sociale Arbejde   

Klaus Hønnicke & David Christensen

Metodistkirkens Sociale Arbejde,
Rigensgade 21 A, kld.
1316 København K,

tlf. 33 93 25 96
msa@centralmissionen.dk



Familielejr på Solborgen
Der er familielejr på feriecentret Solborgen ved 
Sejerøbugten fra søndag den 30. juni til fredag 
den 5. juli 2019. 

Lejren henvender sig først og fremmest til børn 
og deres mødre, som er eneforsørgere og på 
kontanthjælp eller under uddannelse. Familier 
med andet indtægtsgrundlag kan komme med 
på lejren, hvis der er yderligere plads. 

Feriecentret Solborgen er beliggende i Hønsin-
ge Lyng, 10 minutters gang fra en dejlig bade-
strand. Rundt om Solborgen er der god plads 
til boldspil, der er legeplads og mange dejlige 
steder til at nyde solen. Du og dine børn/dit barn 
kommer til at bo på 2 eller 4 pers. værelser med 
egen håndvask, og der er gode toilet- og badefa-
ciliteter. Al mad er inkluderet i prisen.
 
Priser og praktiske detaljer:
Det koster kr. 600 kr. for voksne og kr. 100 kr. 
for børn i alderen 5 - 10 år (inkl.). Børn 0-4 år 
er gratis. Børns maksimumsalder for deltagelse 
er 10 år. For at deltage skal der indbetales et 
depositum på 100 kr. Dette beløb trækkes fra 
det beløb, du skal betale, når du kommer til 
Solborgen. 

Afrejsen sker ved fælles buskørsel fra Jerusa-
lemskirken, Stokhusgade 2, søndag d. 30. juni 
kl. 14.30, og hjemrejsen bliver fredag d. 5. juli kl. 
10.30 fra Solborgen. 

Vi har i år plads til max. 15 voksne med børn, 
skynd dig derfor med tilmeldingen - de først 
tilmeldte kommer med. Senest den 12. juni vil 
du modtage yderligere information om lejren.

Ugens program
I løbet af ugen vil der være mange aktiviteter 
for børnene og aktiviteter for børn og voksne 
sammen. I løbet af ugen planlægger vi en hel-
dagstur, hvor vi besøger Sommerland Sjælland. 
Det forventes, at alle deltager i turen til Som-
merland Sjælland som er inkl. i prisen. For at 
sommerferien kan fungere for os alle sammen, 
vil vi i løbet af ugen bede dig om at give en 
hånd med ved  opvasken (stor opvaskemaskine 
forefindes) og rengøringen af toiletter. Mad-
lavningen har vi nogle frivillige, der står for. Vi 
glæder os til at møde dig og dine børn/dit barn. 
Det forventes, at alle deltager i de forskellige 
arrangementer. Det er et princip, at vores lejre 
er alkoholfri - det gælder også denne uge.

Dagenes forløb:
08.00 Morgenmad
09.15 Morgensamling
10.00 Aktiviteter
12.00 Frokost
14.00 Program
15.00 Kaffe
16.00 Fri, spil eller tur til stranden
18.00 Aftensmad
19.30 Program
20.30 Kaffe
21.00 Godnathistorie i TV stuen for de store 
21.15 Tandbørstetoget

Tilmelding
Send følgende oplysninger til  
msa@centralmissionen.dk.

1. Skriv at du/I ønsker at deltage på  
Familielejren 2019 - 30. juni til 5. juli. De 
opgivne data benyttes kun i forbindelse 
med den aktuelle lejr.

2. Navn/efternavn, Adresse, Postnr, By, Fød-
selsdato, mobilnummer og mail.

3. Skriv om du modtager kontanthjælp, er 
under uddannelse, modtager pension  
eller er i arbejde.

4. Angiv alle deltagende børns navn/efternavn 
og fødselsdato.

Sendes senest den 7. juni via e-mail eller ved 
henvendelse til Metodistkirkens Sociale Arbej-
de, Rigensgade 21A kld., 1316 København K, tlf. 
33 93 25 96.

Tilmeldingerne behandles i den rækkefølge, de 
modtages. I forbindelse med at du indsender 
nedenstående oplysninger via mail, bedes du 
indbetale 100 kr. på. MobilePay 33320 eller på 
Nordea Bank konto 2191-3491968795, mær-
ket “Familielejr 2019” – Kommer du ikke med på 
lejren returneres de 100 kr.


