
Blåvandgårdlejren

27. Juni - 1. Juli 2021

Sommerlejr for alle der 

går i 0-7 klasse.

Spørgsmål: Så tag endelig kontakt
til lejrchef Jenny Hattesen

Jenny@kfum-kfuk.dk
tlf: 24825067

Dagsprogram
8:00 Morgenvækning

8:25 Flaghejsning & morgenmad

9:15 Rengøringscheck af sovesale 

10:00 Go' morgen blåvandgård

med forkyndelse*

11:00 Aktiviteter

12:00 Middagsmad 

13:30 Eftermiddagsaktivitet

14:30 Saft

15:00 Sport, kreative aktiviteter

eller badning. 

17:30 Aftensmad

19:00 Go' aften blåvandgård,

flaget ned & natkasser 

21:30 Godnat til de 6-9 år

22:30 Godnat til de 10-13 år

 

*Forkyndelse er bibelhistorier kombineret
med aktivitet der viser essensen - og

sætter det i perspektiv til vores liv idag

Distrikt

 Sydvestjylland

Strandparken 23, 6857 BLåvand



Pris: 600,- kr. for medlemmer af KFUM

og KFUK. 950,- kr. for ikke medlemmer.

Betaling sker ved tilmelding. 

OBS Hvis du ikke er medlem i forvejen

kan du få et velkomstmedlemsskab for

75,- kr. Læs  mere på https://www.kfum-

kfuk.dk/info/bliv-medlem/

Tilmelding: www.kfum-

kfuk.dk/events/. Sidste tilmeldingsfrist

er d. 17 juni. Der er 40 pladser på

børnelejreren. Det er først til mølle

princip.

Ankomst og afhentning: 

Ankomst søndag d. 27 Juni

mellem kl. 14 - 15. 

Afhentning torsdag d. 1 Juli kl. 17:30

(afslutnings-arrangement kl. 17:00-

17:30).

 Deltagerbrev bliver sent ud ca. 14

dage før lejren med praktisk

information.

KFUM og KFUK i Distrikt Syd-

Vestjylland ønsker på vores børne

-sommerlejr at give børn og unge

mulighed for at opleve, at de er en

del af et større fællesskab. Vi skaber

trygge rammer til leg og kreative

udfoldelser ved at fortælle børn og

unge at de kan tro på Gud - og at

Gud tror på dem. Når vi er sammen

er der både plads til tro og tvivl.

Vores kristne grundlag mærkes

gennem samværet med deltagere og

ledere, hvor der er plads til at

alle ses og høres.

Vi benytter en anerkendende tilgang 

overfor det enkelte barn. Alle

er gode nok. På lejren kan man lære

noget - for eksempel at være noget

for andre i et fællesskab, hvor det

ikke handler om at vise hvad man

kan, men at være den man er. 

Sommerlejren er for alle - uanset hvem du

er eller hvad du tror på. 

Praktisk info Værdigrundlag

For gammel til sommerlejr?
Bare rolig, hvis du er fyldt 13

kan du komme på
unglederkursus. 


