
Tilmelding sker via www.trosvandrer.dk (rubrik på forsiden), 

eller på direkte link via QR-koden. Alternativt kan tilmelding 

ske til Gitte Munch på sms 41 40 60 76 eller 

transemunch@gmail.com indeholdende de samme 

tilmeldingsoplysninger som på hjemmesiden.  

 

Tilmelding senest den 9. oktober 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Juniorlejr på 

Sildestruplejren 
Efterårsferien 2022 

D. 20.-23. oktober 

For juniorer i alderen 10-16 år 

 

 

http://www.trosvandrer.dk/
mailto:transemunch@gmail.com


Så kan du godt begynde at glæde dig, for også i år kan du komme 

med på juniorlejr på Sildestruplejren.  

I år skal vi lede efter øjenvidner, inden vi søndag når frem til en 

stor "retssag." Hver dag på lejren leder vi efter øjenvidner, som 

kendte Jesus og mødte ham. Det er vigtigt, at vi finder dem, for 

to af Jesu disciple, Peter og Johannes, er blevet fængslet på 

grund af deres tro og de skal for dommeren søndag på lejren. I 

løbet af lejren søger vi derfor efter øjenvidner, som kan 

fortælle om Jesus og forhåbentlig sørge for, at Peter og 

Johannes bliver sat fri. 

Der vil også være mulighed for at være kreativ, spille brætspil 

og årets vigtigste fodboldkamp samt morgenbadning i Østersøen 

for de morgenfriske og meget mere.      

Vi håber du vil med! 

 

Alt det praktiske 

Tidspunkt:  

Ankomst: torsdag d. 20. oktober i tidsrummet kl. 18:45 – 19:15. 

Afslutningsarrangement d. 23. oktober fra kl. 14.30 med kaffe 

og kage, hvor forældre er velkomne til at deltage.  

Pris:  

200 kr. for hele lejren. Der vil også være bogsalg og slikbod på 

lejren. I slikboden er der et maks. forbrug på 15 kr. pr dag. 

Betaling for lejren kan ske ved ankomst og der kan betales med 

kontanter eller MobilePay.  

Adresse:  

Sildestrup Øvej 7C, 4872 Idestrup 

Ledere på lejren:  

Gitte Munch, Hanna Rasmussen, Carsten Riis Jensen, Ingrid og 

Johannes Larsen, Malene og Philip Månsson.   

Husk:  

Bibel, badetøj, lagen, sengelinned, dyne og pude, håndklæde, 

toiletsager samt tøj og sko, der egner sig til vejret, evt. 

lommelygte. 

 

 


