
Campingfællesskab 
for aleneforældre

Ugen arrangeres i samarbejde med KFUM og KFUK’s aleneforældre  
og Løgballe camping

9. til 16. juli 2022



Har du lyst til en skøn campingferie med dine børn, hvor der sam-
tidig er mulighed for fællesskab og aktiviteter, så er dette lige det 
du leder efter. Du er selvfølgelig også velkommen uden dine børn. 
Her kan du møde ligesindede, der kender til nogle af de samme 
udfordringer som dig. Vi er en flok forældre, som er alene af den 
ene eller anden grund – det være sig skilsmisse, dødsfald, brud af 
et forhold eller man har valgt at være det.

Nogle har et barn – andre flere. Nogle har børn på fuldtid og andre mindre og nogle 
ser måske ikke sine børn. Fælles for os alle er, at vi kender til de problemstillinger, 
der kan opstå, når man er blevet alene og det savn , der kan være efter voksens 
nærvær og støtte.

Vi skal tage hensyn til hinanden. Det gør vi blandt andet ved, at vi i fællesskabet 
fremstår som singler. For mange aleneforældre er det yderst sårbart, at være vidne 
til andres forhold.  Du kan altså godt være i et forhold. Det holdes bare udenfor ar-
rangementet.

Vi vil gøre vores bedste for at skabe en uge med både fællesaktiviteter og tid til 
familien. Et fællesskab hvor vi kan hjælpe hinanden med praktiske udfordringer, 
hygge, lege, synge, spise og meget mere., og hvor det er naturligt, at prioritere tid 
sammen med børnene.
 
På campingpladsen vil vi bo samlet. Vi har vores eget samlingstelt, som vil være 
indrettet med børnehjørne, plads til andagt, spiseplads, køleskab, kaffemaskine, 
elkedel mm. Midt på pladsen har vi bålstedet.

Campingpladsen tilbyder hver dag børneaktiviteter, og byder blandt andet også på 
en stor boldbane, minigolf, Krolf og en dejlig pool. Pladsen er placeret tæt på skov 
og med kun 4 km til vandet. I området er der god mulighed for udflugter. Det kunne 
f.eks. være Juelsminde, Staksrode skov, Stouby fyr eller traktormuseet.

Vi håber det bliver en fantastisk uge.
Anne og John
Aleneforældre arbejdsgruppen

Program
Kl. 9.00:  Andagt og samling for de voksne (børn er velkomne)  
efterfølgende formiddagskaffe.

Formiddag: Mulighed for at deltage i campingpladsens børneaktiviteter.

Eftermiddag: Vi planlægger fra dag til dag. 

Kl. 18.00: Fællesspisning – vi skiftes til at lave mad og vaske op.

Kl. 19.00: Bibelhistorie, sang og hygge for børn.

Kl. 21.00: Aftenandagt for voksne.

Desuden er der fællessamling første aften kl. 19.30. 
Her vil Anker Olsen fortælle om området, vi vil 
fortælle lidt om ugen og vi skal synge sammen. 

Søndag er der Gudstjeneste 
i fællesteltet kl. 10.30 Fællesspisning 

– vi skiftes til 
at lave mad 
og vaske op



Praktisk
Tid
Lørdag den 9. juli – lørdag den 16. juli

Sted
Løgballe Camping, Løgballevej 12, 7140 Stouby. 
Der er mulighed for leje af campingvogn eller hytte, og selvfølgelig mulighed for selv 
at medbringe telt eller campingvogn. Hvis du vælger at leje hytte eller campingvogn, 
er det ikke muligt at ligge på pladsen ved fællesteltet, men dog i fornuftig afstand 
derfra (maks. 150 m.)

Pris
Almindelige campingpriser + 400 kr. pr voksen, som dækker formiddagskaffe og 
aftensmad alle dage, diverse kreative materialer til børnene, samt lidt fællesudgifter 
til campingpladsen. 

Tilmelding
Reserver selv plads på Løgballe camping. Husk at oplyse at du deltager i camping 
for aleneforældre. 

Tilmeld dig derefter til:
John Sørensen: kirkebyvej@mail.dk, tlf. 20 23 80 12 eller 
Anne Boe: anneboe@live.dk, tlf. 27 64 90 25.

Husk at oplyse navn, email-adresse samt alder på deltagende børn/unge.

kfum-kfuk.dk/aleneforaeldre
facebook.com/KFUMogKFUKaleneforaeldre

Familievenlig campingplads Vejle Fjord
logballe.dk


