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BRUG OS - BOOK OS!
Med mindre lejrene bruges af DFS og lejes ud til andre - ja, så står 
de tomme! Så spred kendskabet og hjælp os med at få børnene 
fyldt op - ved at få lejrene fyldt op! Alle lejrene kan bookes online.
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Lærkereden ligger 500 m fra en af Danmarks bedste badestrande. Randers/Djursland-
kredsen står bag lejren, der har 85 sengepladser. Omkring lejren er et stort område med lyng 
og skov. Aftenerne kan tilbringes på de overdækkede terrasser, ved bålpladsen eller måske 

ved pejsen i spisesalen. 
Mange attraktioner er inden 
for kort afstand - og et 
besøg i Nationalpark Mols 
Bjerge er oplagt under et 
ophold.

Lærkereden
Slåenvej 6, 8500 Grenå

Book online eller skriv 
til jan.kirsti@gmail.com

laerkereden.org

Lyngsbolejren ligger attraktivt direkte ned til Lillebælt med udsigt til Middelfart og den 
nye Lillebæltsbro højt knejsende over bæltet. Der er et stort bagland og en del kredse 

benytter sig af de gode faciliteter. Udendørs er der lidt skov, fodboldbane, svævebane, 
hoppepude, beach volley- 

bane - og selvfølgelig 
stranden og vandet. Der 

er 800 m til Lyng Kirke.

Lyngsbolejren
Ballesvej 40

7000 Fredericia

Book online eller skriv til 
booking@lyngsbo.com

lyngsbo.com

Storskovlejren er en hyggelig lejr på en naturgrund i et skønt område midt ude i Dron-
ninglund Storskov. Her er legeplads, bålplads og forskellige sportsbaner - indvendigt 

stor spise- og opholdstue, et moderne køkken og 60 køjepladser. Storskovlejren er en 
attraktiv ramme for de 
nordjyske kredses lejre 

- og måske jeres sam-
fundslejr eller fest!

Storskovlejren
Dorfvej 51, Ørsø

9330 Dronninglund

Book online eller på
9884 4184 eller 

info@storskovlejren.dk

storskovlejren.dk

FUNDAMENTET FOR ET STÆRKT FÆLLESSKAB
Året igennem er rigtig mange børn og juniorer på lejr over hele landet. For mange står oplevelser fra en sommerlejr som et af 

barndommens højdepunkter. Hvorfor ikke lade en af DFS’  fire lejrbygninger danne ramme for jeres arrangement?

Lejrlivet former børnene rent menneskeligt. På lejrene oplever mange, at de får et fundament for deres tro på Jesus, et fundament, som giver 
afklaring og grundlag at bygge livet på. Lejrene kan også være fundament for et tættere sammenhold i jeres fællesskab/familie.

Storskovlejren ligger ved Dronninglund, Lærkereden ved Grenå, Lyngsbo ved Fredericia og Kjelsø lejren ved Ans.
Snak med en af kontaktpersonerne og vær med til at sikre lejrene en sund økonomi, så de kan blive ved at være oaser for børn og juniorers 

oplevelser med Gud og hinanden. Book i dag og tag til en af fire oaser for gode fælles minder.

Kjelsø lejren ligger centralt mellem Viborg og Århus. Midtjyllands Børnekreds står bag lejren, 
hvor der de seneste år er investeret 10 mio. kr. i ny hovedbygning og aktiviteter rundt i skoven, 
fx sheltere, bålhytte, parkour- og discgolfbaner. Naturen og en stor friluftsscene inviterer også 

til udendørs aktiviteter.

Kjelsø lejren
Bøgedal 4
8643 Ans by

Book online eller ring 
på 2082 9799

facebook.com/kjelsoe
kjelsoe.dk


