
teen
sommer
lejr Den fedeste uge i din sommerferie!

31. juli - 4. august 2022

For 13 til 18-årige 

tema: “Jo tættere 
– jo bedre”



Du kan opleve 
• Fede eftermiddagsaktiviteter
• Aftenunderholdning
• Sport
• Musik
• Krea
• Fællessang
• Aktivitetsløb
• Workshops
• Natbadning
• Tid til tro
• Festaften
• Bålhygge og meget mere...

Se en video fra sidst

Lejren foregår i smukke omgivelser på 
Lystruphave Efterskole
Lystruphavevej
8654 Bryrup 

Vi har badesø, skov, boldbane og hal til 
rådighed.

Der er aktiviteter både ude og inde. Overnat-
ning sker i medbragte telte. I forbindelse med 
tilmeldingen, kan du tilføje, hvem du gerne vil 
sove med. Du kan få hjælp til at finde et telt at 
være med i. 

Sted

Programmet starter 
søndag formiddag den 31. 
juli og slutter torsdag aften 
den 4. august. 

Det fulde program kommer på vores 
hjemmesider, Facebook og Instagram 
i løbet april. Her vil du også kunne 
læse mere om lejrens tema “Jo tættere 
– jo bedre”, som vi vil reflektere over 
gennem oplæg, snakke og aftensang i 
løbet af ugen. 

Teensommerlejr er 
arrangeret af unge 
frivillige, der er vilde med 
at lave lejr og fællesskab! 

Måske kender du andre, der skal med, 
måske ikke - ellers kommer du helt 
sikkert til det. ;) Vi bliver op mod 100 
deltagere og ledere på lejren.

En lille uge fyldt med sjove sommer-
aktiviteter, fedt fællesskab, tid til tanker, 
smil på læben, gode venskaber og meget, 
meget mere… 

Hvad er Teensommerlejr? 
#sammenhold #konkurrencer #søbadning #grineflip #skærmfri #aftenunderholdning 

#tidtiltro #bålhygge #sport #krea #fællessang #hæsestemmer #godeudfordringer #venskaber



Lejren er for alle i alderen 13-18 år. Måske har 
du hørt om Teensommerlejr som medlem, 
konfirmand, efterskoleelev eller du er helt ny 
overfor KFUM og KFUK’s tilbud. Uanset, hvad 
er du aldeles MEGET velkommen til at være 
med fra den 31. juli - 4. august, og vi glæder 
os til at skabe en kanon sommeroplevelse 
sammen med dig.

Prisen for hele ugen er: 
675 kr for medlemmer og
795 kr. for ikke-medlemmer. 

Er du ikke medlem, kan du nemt blive det 
for bare 75 kr. De fleste lokalforeninger vil 
også give en yderligere rabat på deltagelse på 
lejren, så det er ren ‘win-win’. Har du brug for 
særlig støtte for at kunne deltage på lejren, så 
kontakt lejrcheferne. 

Tilmeldingen er åben allerede nu, så hop bare 
til tasterne. Du finder den på adressen: 
www.bit.ly/teensommerlejr22 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen 
til at kontakte lejrcheferne:

Kirstine Riis
Tlf. 29 87 92 98 / kirstine.riis@gmail.com 
Helle Hauge
Tlf.  helle-hauge@kfum-kfuk.dk

Teensommerlejr og Teenevents 
i Syd og Trekanten

www.trekanten.kfum-kfuk.dk
www.syd.kfum-kfuk.dk @kfumogkfuksydtrekanten

KFUM og KFUK  er en kirkelige børne- og ungdomsbevægelse, der laver aktiviteter lokalt, tilbyder 
festivaler og lejre over hele landet og globale fællesskaber. Læs mere på www.kfum-kfuk.dk 

Tilmelding 


