
25. - 29. 
juni På 

Rubjerglejren

BØRNESOMMERLEJR
Distrikt Nord
På sporet af ...?



For hvem?

    

7. 30 Godmor gen!
8. 00 Mor genmad
9. 00 Tj anser
10. 00 Fl ag op og 

f or mi ddagspr ogr am 
12. 00 Mi ddagsmad, f r i  l eg

og sl i kbut i k
14. 00 Ef t er mi ddagspr ogr am
17. 00 Fr i  l eg
18. 00 Af t ensmad og 

sl i kbut i k 
19. 30 Fl ag ned og 

af t enpr ogr am
21. 00 Godnat  og sov godt  

t i l  de yngst e
22. 00 Godnat  og sov godt  

t i l  de æl dst e!

Eksempel  på DAGENS PROGRAM

Vil  du vide mere

Lejren er for alle børn, der i 

næste skoleår skal begynde i 

0. til 7. klasse - så inviter 

søskende, klassekammerater, 

fætre, kusiner og alle andre 

legekammerater med!

Kontakt Lejrledelsen: 

Simon Kallehauge: 
23 70 82 66 

Daniel Benner: 22 90 71 80



    

På sporet af...?
Mysteriet lurer! Hvem er skurken bag det hele?

Kun en ægte detektiv har evner til at 
f inde ud af det, og nu har du chancen 
for at blive en på årets 
børnesommerlejr. Spor og gåder er 
spredt ud over Rubjerglejren. Vi 
garanterer at I vil være bedre til 

spor og gåder når i tager hjem end 
da i kom.

Rubjerglejren
Vores hyggelige lejr nær Løkken, hvor vi sover i 8-10 personers værelser.

Se mere om lejren og hvor den ligger på www.rubjerglejren.dk

PRIS og tilmelding
Lejren koster 650 kr. pr deltager - dette dækker hele lejren, inkl. penge til at 
købe slik for. Hvis ikke du er medlem af KFUM og KFUK er prisen 775 kr. 
Overvej evt et velkomstmedlemskab til 75 kr. for resten af 2021, og spar 50 
kr.

Der er ankomst lørdag d. 26. juni  kl.14, og lejren slutter onsdag d. 30. juni 
kl.19. 

Midt i juni modtager alle tilmeldte et deltagerbrev med flere oplysninger, 
bl.a. en pakkeliste.

TILMELDING 
via www.kfum-kfuk.dk/

nord
Tilmedingsfrist  

den 1.juni



Arrangører
Lejren er arrangeret af KFUM og KFUK, Distrikt Nord. Aarbejdsgruppen 
ønsker at lejren bærer præg af KFUM og KFUKs slogan: Børn skal vide, at de 
kan tro på Gud, og at Gud tror på dem.

Læs mere om KFUM og KFUK i Distrikt Nord : www.kfum-kfuk.dk/nord

Følg Børnesommerlejren på facebook: www.facebook.com/rubjerglejren

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.   

Læs mere på www.kfum-kfuk.dk 
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