Kære forældre/indstiller.
I samarbejde med Ungdommens Røde Kors er vi i gang med at arrangere en weekendlejr
for børn i alderen 6-12 år, som er diagnoseramte med f.eks. OCD, depression, angst,
autisme e.l.
Vores weekendlejr er d. 24-26. november 2017 i DUI-LEG og VIRKEs aktivitetscenter
Peter Sabroes Minde, Ørneredevej 23, 8270 Højbjerg
Der er på lejren plads til 20 børn og 10 voksne engagerede frivillige hjælpere, som vil
skabe trygge rammer og sjove aktiviteter for børnene. Sofie og Joan vil være lejrleder
på weekendlejren.
Lidt om weekendlejr i Ungdommens Røde Kors:
Weekend er den bedste tid på ugen, specielt når man kan dele tiden med andre og have
det sjovt. Derfor holder Ungdommens Røde Kors weekendlejre, hvor børn og unge får en
sjov oplevelse med jævnaldrende børn og engagerede frivillige.
Lejrene er lokalt forankrede, hvilket giver mulighed for at deltagerne kan opretholde
kontakten efter lejren.
Temaet for denne weekendlejr er magi, så børnene vil få mulighed for at opleve magi på
forskellig vis. Da aktivitetscenteret ligger i skoven og tæt på stranden, vil der derudover
være en masse udendørs aktiviteter og lege.
Transport: Forældre/indstiller sørger selv for at transportere barnet til og fra lejren.
Pris: Det er gratis at deltage på weekendlejr.
Nærmere information: 14 dage før lejren vil børnene modtaget et børnebrev fra Joan
og Sofie hvori der vil være mere information om hvad børnene skal medbringe osv.
Har du spørgsmål til weekendlejren eller ønsker du at indstille et barn til lejren, så skriv
til lejrleder Joan eller Sofie. For tilmelding skal vi bruge følgende information: Barnets
fulde navn og adresse, alder, særlige forhold (kost, medicin, diagnoser) og
forældres/indstillers kontaktoplysninger
Vi glæder os til at give jeres barn en magisk weekend med en masse sjove og hyggelige
aktiviteter sammen med børn og barnlige sjæle.
Med venlig hilsen
Joan og Sofie
joanlykke88@gmail.com
sofie_muz@hotmail.com

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med
problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen
giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på www.urk.dk.

Programmet for weekendlejr (der kan komme få ændringer).
Fredag:
Kl 16:00-18:00 indtjekning, velkomst og rystesammenleg
Kl 18:00-19:00 aftensmad (kylling og pomfritter)
Efter maden vil der være magisk disko og aftensjov.
Lørdag:
For de der vågner tidligt, vil der være hygge-aktiviteter indtil morgenmaden
Kl 9:00-10:00 morgenmad (div morgenmads produkter og brød)
Kl 10:00-13:00 magisk orienteringsløb i skoven
Kl 13:00-14:00 frokost (rugbrød med div pålæg)
Kl 14:00-16:00 aktiviteter
Kl 16:00-17:30 ”lav den flotteste”-pizza konkurrence
Kl 18:00-19:00 aftensmad (hjemmelavet pizza)
Efter aftensmad vil der være magisk underholdning for store og små

Søndag:
Kl 9:00-10:00 morgenmad (div morgenmads produkter og brød)
Pakke taskerne
Hygge og afslutnings aktivitet
Kl 11:30 hentes man af forældre/indstiller.

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med
problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen
giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på www.urk.dk.

