
Famil ieWeekend 
på Solbakken
6-7 November 2021



KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, 
der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og 
festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem 
YMCA og YWCA.

Program:

Lørdag:
kl. 10.00 Ankomst og indkvartering

kl. 10.30 Velkomst og præsentation

kl. 11.00 Formiddagsaktivitet/ løb for hele familien 

kl. 12.00 Vi laver en fælles frokostbuffet, hvor hver familie skal 
medbringe en eller flere retter, passende til den antal personer 
man er i familien.

kl. 13.30-15.00 Pilgrims Vandring for de voksne med: Maria König 

Der vil være  hygge og leg for de mindste
For skolebørnene vil der være Sjov i skoven ved 
Henrik Videbæk m.fl.

kl. 15.30 Nerf krig, Vildmarksbad og andre familie aktiviteter

kl. 17.30 Festmiddag

kl. 19.00 Aftenandagt for de mindste

kl. 19.30 Aftenunderholdning for hele familien

kl. 21.00 Vi snakker, spiller, synger  mm. så længe man har lyst.

Søndag:
kl. 8.00-9.00 Morgenmad

kl. 10.00 Gudstjenste på lejren

kl. 12.00 Middagsmad 
Herefter hjælper vi hinanden med at rydde op og pakke 
sammen  

Kl. 14.00 Afslutning og evaluering 



KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, 
der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og 
festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem 
YMCA og YWCA.

Prakt iske oplysninger
Weekenden arrangeres af KFUM og KFUK i Distrikt Syd.
Vi håber, at familier fra hele området har lyst til at tage med på en forhåbentlig 
dejlig og udbytterig weekend i efteråret.

Pris for hele weekenden:
Voksne: kr. 275,- børn: (3-15 år) kr. 75,- (op til 3 år er gratis) max kr. 700,- per 
familie.
Ved spørgsmål til tilmelding og medlemsskab 
kontakt Mads Kristensen tlf. 20810430

Tilmelding senest  22 oktober 2021
Online tilmelding sker på www.kfum-kfuk.dk/events

Lejerns adresse:
Solbakken, Sønderballe Hoved 60, Sønderballe, 6100 Haderslev

Lejerudvalget  består af:
Maja og Peter Hørlyck, Vamdrup tlf . 30262627 
Karen og Michael Smidt, Christiansfeld tlf. 50506607 
Bolethe og Mads Kristensen, Vamdrup tlf. 20810430

Medbring:
- Kage, boller eller frugt til lejren
- Frokost/retter til lørdag middag
- Udendørs tøj
- Dyner og betræk eller sovepose
- Nerf gun (vi har skud)
- Badetøj
- Evt. Brætspil
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