
Børnesommerlejren er arrangeret af KFUM og KFUK i Distrikt Nordvestjylland. 
KFUM og KFUK er en del af det største! 
KFUM og KFUK er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. som bl.a. arrangerer 
spændende LEJRE, FESTIVALER, STÆVNER m.m. for både store og små. 
Vi arbejder for, at børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Det 
mener vi er værdifuldt for alle. 
KFUM og KFUK er en del af YMCA, som er en af verdens STØRSTE organisationer.  
YMCA arbejder for at alle børn og unge skal have et godt liv!  
 

EFTERAR̊SLEJR 2022 

 
   Drømme 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER:  
 
HVOR:   Nr. Nissum Efterskole, Kirkebyen 16, 7620 Lemvig  
HVORNÅR:   Første weekend i skolernes efterårsferie 14.-16. oktober 2022 
FOR HVEM:   Børn der går i 1.-6. kl. / Teenlejr 7.-9. kl.  
MEDBRING:   Sovepose, liggeunderlag, toiletgrej, håndklæde, udetøj og fodtøj til  

natløb, indendørs sko til sport i hallen, sygesikringsbevis, penge til slik 
(dog max. 20 kr.) 

TILMELDING:  Sker på hjemmesiden: 
www.kfum-kfuk.dk/tilmelding  
Sidste tilmeldingsfrist er: d. 1. oktober. 
Tilmelding kan kun ske via ovenstående link. 
Max antal deltagere: 160 børn + 40 Teenlejr-deltagere.  

BETALING:   Medlemmer af KFUM og KFUK: KUN 200 kr. IKKE-medlemmer af KFUM  
og KFUK: 325 kr. Når du tilmelder dig lejren, kan du blive medlem for 75 
kr. Voksne 100 kr.- (IKKE-medlemmer 275 kr.-). Lederbørn under 
skolealderen 75 kr.- (IKKE-medlemmer 150 kr.-). Betaling sker ved 
tilmelding. Måske giver ens medlemsforening et tilskud.  

LEJRUDVALG:   
Marianne A. Jacobsen//larsogmarianne@hotmail.com// 21968097 
Liesbeth Krogsgaard//lies-krogsgaard@live.dk// 29806150 
Lise Ringgaard Lauritsen//22380288 
Kristian Sloth Lauritsen//28961561 
Iris Smed Hansen//irissmed@gmail.com//61543499 
Pernille Toftdal Mikkelsen//pernille@kfum-kfuk.dk//28307155 
Martin Toftdal Mikkelsen//graver@kfum-kfuk.dk//61745783 

ARRANGØR:   KFUM & KFUK i Nordvestjylland 
SE MERE PÅ:   www.facebook.dk/kfumogkfuk.distriktnordvestjylland 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

KÆRE FORÆLDRE/LEDERE  
Vi glæder os til en skøn weekend med gode fælles 
oplevelser. Vi forventer, at alle børn følges med en voksen, 
som de kender, og at der per 7 børn deltager en voksen. 
Det kan f.eks. være klublederen eller en af forældrene i 
familie-klubben. Disse voksne deltager og sover sammen 
med deres børn, tager sig af alle sociale opgaver omkring 
børnene og hjælper til med små praktiske opgaver under 
lejren. Skriv på tilmeldingen, hvem dit barn følges med.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM 

Fredag Lørdag Søndag 
- 18.45-19.30 Ankomst og 
indkvartering 
- Bandet spiller op i festsalen, 
hvor vi alle samles kl. 19.30. 
- Velkomst og lejrstemning i 
Fest salen 
- Ryste-sammen 
- Forfriskning 
- Vi finder i soveposerne (1.-3. 
kl.) 
- Aktivitet for 4.-6. kl. 
- Godnat og sov godt 

LØRDAG 
- Morgenmad 
- Drømme 
- Middag 
- Slikboden åbner 
- Værksteder 
- Aftensmad 
- Slikboden åbner 
- Aftenshow 
- Natløb for alle 
- Natmad 
- Godnat – alle sover trygt .. 
zzzzz  

- Morgenmad 
- Forældre, søskende, bedste 
forældre ankommer fra kl. 
9.00, hvor bagagen pakkes, og 
vi rydder op 
- Lejrgudstjeneste fra kl. 
10.00: Drømme 
- 11.30 Lejren er slut 
- Godt du kom – og tak for i 
år! 

 
 

Boller - uhm! 
Kære forældre. Da vi gerne 
vil kræse om jeres dejlige 

børn, beder vi om, at nogen 
af jer medbringer boller på 

lejren. 
Det skriver I ved tilmelding. 

Og vi takker! 
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VÆRKSTEDER 
Kreaværksted - find kreativiteten frem og få noget smukt med hjem  
Til den søde tand – vi laver søde sager, der smager og måske en konkurrence  
Lejr reportage – bliv lejrjournalist for en dag 
Fodbold – husk fodboldstøvler og indendørssko 
Badminton – fjerbolde om ørene og sved på panden 
Træværksted – der hamres, saves og bankes 
Udeliv – vi tænder et bål og leger lege  
 
 

TEENLEJR  
Kom med og oplev fællesskab med de andre i Teenlejren! 
Teenlejren er: En lejr for unge i 7.-9. klasse // Det fede sted at hænge ud// Der 
hvor vi undrer os, hygger os, nyder livet og møder fællesskabet. Find mere in- 
formation omkring Teenlejren i en separat invitation!  
 
 


