26 JUNI - 1 JULI 2022

ÅBEN FOR TILMELDNING 1 APRIL

Blåvandgård sommerlejr
2022

0-7 klasse.
Blåvandgård sommerlejr er for dig, der er klar til at have den
fedeste uge på sommerlejr. Hvor vi skal spille, lege, grine, bade
og have det sjovt. Vi brænder for fælleskabet og vil blive glade
for at have lige præcis dig med.

Aktiviteter

Kreativitet

Underholdning

Vi glæder os til at være sammen med jer alle

Hvad sker der på Blåvandgård?
7:30 Morgenvækning
7:45 Flaghejsing
8:00 Morgenmad
8:45 Rengøringschek af sovesale
9:30 Go' morgen blåvandgård med
forkyndelse*
10:30 Dagens leg
11:30 Middagsmad
13:00 eftermiddagsaktivitet
14:30 Saft
15:00 Eftermiddags aktiviteter forsat

Praktisk info

16:00 sport, krea eller badning
17:30 aftensmad
19:00 Natkasser
19:45 Flaget ned og frugt
20:00 Go' aften blåvandgård
21:00 Godnat til de små 6-9 år
22:00 Godnat til de store 10-13 år

Pris; 750 kr. for medlemmer af KFUM &
KFUK 950 kr. for ikke medlemmer.
Betaling sker ved tilmelding af lejeren.
OBS. Hvis du ikke er medlem i forvejen
kan du få et velkomstmedlemsskab for
75,- kr. Læs meget mere på
https://www.kfum-kfuk.dk/info/blivmedlem/
Tilmelding: Kan ske fra . 1 april på
www.kfum-kfuk.dk/events/. Sidste
tilmeldingsfrist er d. 1 juni Der er 40
pladser på børnelejreren.
Ankomst d. 26 juni mellem 14-15
Afhentning d. 1 juli kl. mellem 15-16
(afslutnings-arrangement fra 15:45)
*Forkyndelse er bibelhistorier kombineret
med aktivitet der viser essensen - og
sætter det i perspektiv til vores liv idag
@blaavandgaardlejr

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

www.facebook.com/Blaavandgaardlejr

Værdig grundlag
KFUM & KFUK i Distrikt Sydvestjylland
ønsker på vores børnesommerlejr at give
børn og unge mulighed for at opleve, at de
er en del af et større fællesskab. Vi skaber
tryggerammer 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 over for
det enkelte barn. Alle er gode nok. På lejren
kan man lære noget f.eks at være noget for
andre i et fællesskab, hvor det ikke handler
om at vise hvad man kan, men at være den
man er. Sommerlejrener for alle- uanset
hvem du er eller hvad du tror på.

Blevet for gammel til
blåvandgård sommerlejr?
Bare rolig, hvis du er fyldt 13
år, kan du deltage på vores
Ungleder kursus

Ved spørgsmål så tag endelig kontakt til
lejrchef Johanne Qvist
Johanne_qvist@hotmail.com

