
Lejrens indhold og forkyndelse henven-
der sig til børn fra 5 - 13 år samt deres 
bedsteforældre.

Bedsteforældre  
og børnebørnlejr 
På Tommerup Efterskole
Lørdag 16. oktober til tirsdag 19. oktober 2021

Tema:
”Vi planter håb 

– for hverdagen og
for verden!”



Lejren starter lØrdag kl.14.00 
og slutter tirsdag kl.13.30

LØRDAG
Velkommen! Indkvartering på værelserne.
Små og store syng-sammen.
KFUM og KFUK ryste sammen-aften i hallen.

SØNDAG 
Familiegudstjeneste i Tommerup kirke
Eftermiddagsudflugt – børn og bedsteforældre
dyster i et opgaveløb på Frøbjerg Baunehøj
Aftenunderholdningsshow
Aftenandagt

MANDAG
Bibelaktivitet
Aktivitetstilbud
Forestilling med Hans Jørn Østerby – trylleri, komik, 
drama, bugtaler
Aftenarrangement med underholdning
Halloween-tur i parken

TIRSDAG 
Bibelaktivitet, og sammen planter vi et træ.
Ballonbold for de mindste
BB-lejr mesterskab i hal-rundbold for de store
Tak-for-i-år afslutning

Forestilling 
v/ Hans Jørn 

Østerby.



Lejren starter lØrdag kl.14.00 
og slutter tirsdag kl.13.30

Tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding
Tilmelding fra mandag den 15. maj til den 20. september 

• Max deltagerantal 120. 
• Efter tilmelding på nettet vil du modtage en kvittering af dine indtastninger.

Masser af 
aktiviteter
og påfund

til de 
store børns 
aftenklub.

Hver aften 
underholdning 

for alle.

Aftenhygge 
for bedsterne 
i pejsestuen.

Tema for lejren:
”Vi planter håb  
– for hverdagen  
og for verden!”

Bibelaktiviteter  
v/ Karen Frendø  

Ebbesen

Sang og musik.
Masser af 

aktivitet i hallen
Mange  

aktivitetstilbud
Græskarlygter



MÅLGRUPPE   
Bedsteforældre og børnebørn, samt andre voksne med nære relationer  
til børn, som ønsker en god oplevelse sammen. Børn fra 5-13 år.  
For de store børn over 10 år vil der om aftenen være tilbud om aktiviteter  
sammen med ungekoordinator.

STED
Tommerup Efterskole, Sortebrovej 17, 5690 Tommerup, tlf. 64 76 10 12

PRISER
Voksne, medlemmer: 1.015 kr.
Voksne, ikke medlemmer: 1.140 kr.
Børn, medlemmer: 690 kr.
Børn, ikke medlemmer: 815 kr.
Vi vil meget gerne invitere dig til at være medlem af KFUM og KFUK. For børn og unge under 30 år koster et 
velkomstmedlemskab 75 kr. Prisen for et medlemskab for voksne over 30 år er forskellig fra lokalforening til lokalforening. Se 
mere på www.kfum-kfuk.dk/blivmedlem

VED FRAMELDING senere end en måned før afholdelse af lejren, betales 50% af delta-
gerafgiften, og senere end 14 dage før lejren forfalder hele deltagerafgiften til betaling.

UDVALGET
Birgit og Bjarne Jensen 
Lilleskoven 16, 8722 Hedensted, tlf. 24 80 05 34, lilleskoven16@gmail.com
Karen Margrethe og Knud Erik Olesen
Strandagervej 2, 8500 Grenaa, tlf. 21 49 02 60, km.olesen@nrdn.dk 
Ruth Laustsen
Blomsterhaven 36, 8462 Harlev J, tlf. 61 28 51 52, ruth.laustsen@gmail.com 
Birgitte Thorup
Vintervej 70, 1.tv., 8210 Århus V, tlf. 26 84 21 42, thorup.birgitte@gmail.com 
Anne og Herluf B. Hansen
Nørrevangen 3, 5260 Odense S, tlf. 40 40 93 46, anne-herluf@webspeed.dk 


