DEN 21-23. FEBRUAR SKAL VI PÅ 1. KOMMUNIONSWEEKEND PÅ ØM 
Weekenden er en vigtig del af børnenes forberedelse til at skulle til første-kommunion.
På weekenden vil der være børn, unge og voksne fra vores menighed og fra vores nabomenigheder – Herning, Viborg, Silkeborg og Randers. I alt kommer der ca 80 børn.
Ledergruppen er de voksne og unge, som står for undervisningen i menighederne – og
enkelte andre – vi glæder os alle til at lave en super weekend sammen med jer!
HVORNÅR STARTER OG SLUTTER WEEKENDEN:
Vi ankommer til Øm fredag ca. kl. 18 og tager afsted igen søndag ca. kl. 13.30
Fra Århus kører vi sammen i bus til Ømborgen:
Vi tager afsted med bussen: fredag d. 21.2. kl. 17 fra: busholdepladsen ved Musikhuset
Vi kommer hjem igen: søndag d. 23.2 kl. ca. 14.30 ved: busholdepladsen ved Musikhuset
Adresser:
Busholdepladsen:
Valdemarsgade, 8000 Århus C (ved Musikhuset/Scandinavian Congress Center)
Ømborgen:
Lindholmvej 11-13, 8680 Ry, tlf. 86 89 81 27 (mønttelefon)
Se billeder og mere information om Øm på hjemmesiden: http://oemborgen.dk/
HVAD SKAL VI LAVE:
Vi har et spændende program for weekenden med masser af forskellige aktiviteter:
 Vi skal lære mere om hvad messen og skriftemålet er – og vi skal fejre messe sammen
 Vi skal lære mere om Fadervor – den bøn, Jesus selv lærte os
 Vi skal hygge og lege – inde på Ømborgen og ude i den skønne natur ved Øm
 Vi skal fejre fastelavn sammen 
I kommer til at sove på 4-sengs værelser (drenge for sig og piger for sig).
Vi voksne sover på værelser tæt ved jeres værelser.
INFORMER OS HVIS DER ER SÆRLIGE TING, VI SKAL VIDE:
Hvis du har allergi eller skal have specialkost skal vi vide det i forvejen så vi kan planlægge
efter det.
Hvis der er andet, der er vigtigt at vi ved, for at du får en god weekend, skal I også huske
at give besked om det.
Vi glæder os til at se dig!
Lejrchef Betina Bølling, mobil: 26630928, mail: betina@dadlnet.dk
Kateket Ela Orlowska, mobil: 20521199, mail: ela.orlowska@gmail.com
Præst p. Kristoffer Michalski, tlf: 87307056, mail: krzysztofmichalskisj@gmail.com
PAKKELISTE: SE BAGSIDEN
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NÅR DU PAKKER SKAL DU HUSKE DISSE TING:












Udesko og overtøj – der både er varmt og vandtæt – så vi kan nyde vejret udenfor
Almindeligt tøj til 2 dage
Hjemmesko (flisegulvet på Ømborgen slider på strømperne og kan være koldt)
Musikinstrument: hvis du spiller på et, så tag det med
Sovepose eller dyne
Lagen (der SKAL bruges lagen oven på madrassen, også hvis du sover i sovepose – hvis
du ikke har et med skal du leje et, det koster 20 kr.)
Nattøj
Håndklæde
Toiletsager: tandbørste, tandpasta, kam/børste og hvad du ellers skal bruge
Eventuel medicin – afleveres til en leder med tydeligt navn og forklaring på hvordan den
skal bruges
Sygesikringsbevis / CPR-nummer

TING DU IKKE FÅR BRUG FOR:
Du må ikke tage Ipod, Gameboy eller tyggegummi med - vi konfiskerer det, hvis det
medbringes.
Du må gerne have mobil med – men:
 Den må ikke være fremme, når vi har program.
 Den må ikke bruges til at sms´e eller ringe.
 Den må gerne bruges til at se hvad klokken er.
 Hvis du har brug for at ringe hjem, skal du aftale det med en voksen på lejren, før
du gør det. Man kan godt komme til at savne sine forældre, hvis man snakker med
dem i telefon, og så er det rart at der er en voksen i nærheden.
Det er ikke nødvendigt at have lommepenge med på weekenden. Vi har nogle søde
køkkenfolk, der vil hygge om os hele weekenden.
Lad være med at tage flere ting med end du selv kan holde styr på.

Weekenden arrangeres af DUK sammen med kateketer fra de enkelte menigheder.
DUK er Danmarks Unge Katolikker.
Det er den katolske kirke i Danmarks børne- og ungdoms-organisation.
DUK er en landsorganisation med lokalforeninger over hele landet, over 1.500 medlemmer
(børn og unge mellem 0-30 år) og masser af frivillige.
DUK laver hvert år mange lejre og weekender for familier, børn og unge.
DUK´s medlemmer modtager DUK´s medlemsblad ca 4 gange om året.
Læs mere på: www.DUK.dk

