
Ung
Weekend

kfum og kfuk i distrikt Hærvejen, Trekanten og Syd

29.-31. 
oktober 
2021, vejle

16-25-årige

#fæl lesskab
#ahaoplevelser
#fæl lessang
#spændendeoplæg
#ogmegetmere
#kommed

Læs mere på :

www.bit .ly/uwe21



Hvad er ungweekend?
Det  er en weekend for al le 16-25-årige, 

hvor du gennem spændende oplæg, sjove akt iviteter, 
fællessang, t id t i l  t ro, 

en fest l ig aften, gode snakke 
og meget  mere oplever 

KFUM og KFUK-fællesskab, 
når det  er al lerbedst .

Hvem står 
bag?

praktiske informationer
Som medlem af KFUM og KFUK koster det  250 kr. 

Er du ikke medlem, koster det  425 kr. 
Opret  et  medlemsskab og spar minimum 100 kr. 

Find t ilmeldingslinket  under programmet.

UngWeekend foregår i Spejderbakken 
ved Vejle (Skrædderbakken 10, 7100 Vejle) 

Bag arrangementet  står 
'UngWeekend-udvalget '. Weekenden er 
lavet  af unge for unge og med en 
ambit ionen om at  skabe rammerne for 
sjove akt iviteter, nye venskaber og 
gode ref leksioner.  

Weekenden foregår i en stor hyt te med 
overnatning på 2-4 mandsværelser og 
hvor vi hjælper hinanden med det  
prakt iske undervejs. 

ALLE unge er velkomne, hvad 
enten du kender KFUM og KFUK
på forhånd el ler ej...

 



program ungweekend

LØRDAG
8.00 Morgen-surprise 
Vi laver noget skørt og får gang i kroppen

8.30 Morgenmad

9.30 Temaoplæg: Scenen er din - el ler er den?
oplæg ved Laura Kjærgaard Fischer og Anne Petra Bandringa. Du kan 
hvad du vil ! El ler kan du? Er mennesket frit t il  at bestemme sin egen 
l ivsbane og hvad har Gud mon at sige her?

12.00 Frokost

13.30 Ud i det blå 
Forvent skøre sociale oplevelser og et godt grin

15.00 Kaffe og kage

15.30 Adrenal in i Vejle
Vælg mel lem gode udfordringer i byen - Mere info følger 

18.30 DISKO-fest
Gl immer, lys og disco moves. Vi fyrer en fest med Open Mic og Karaoke...

22.00 Aftentilbud
same procedure as fredag!

Søndag

 9.30 Lækker brunch
og tid-til-tro-refleksion med Anne Hjul  Johannessen

11.30 Oprydning og evaluering

12.30 På gensyn

Har du spørgsmål , så send en mail  t il  TEJ@kfum-kfuk.dk 

Tilmeldingen er åbnet .
Tilmeld dig på: 

https://kfum-kfuk.dk/trekanten/events/ungweekend-e21

Fredag

19.00 Kaffe og velkomst  
herefter Ryste sammen-aktiviteter

20.15 Temaintro: Scenen er din - om valg
Har du lavet en 'bucket-l iste' over, hvad du skal  nå inden du dør? Du har 4174 
uger at leve i. Hvad vælger du? Vi reflekterer og debatterer 

21.00 Fæl lessang og l idt t il  kaffen 
med efterskolelærer, Martin Hauge 

22.15 Aftentilbud 
Vær med til  hyggel ige aktiviteter
 og lær nye mennesker at kende

Tema: Scenen er din?
Der er kun én, der kan leve dit l iv og det er dig 

- scenen er din. Heldigvis er du omgivet af
 andre - venner, familie, Gud. 

Vi reflekterer over, hvad det betyder. 
Og så går vi helt fysisk på

 scenen sammen,
 når vi holder en stor

 DISKO-fest
 lørdag aften!
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