
Beretning - Børnelejre i Distrikt Trekanten 1 sep. 2021 – 1. sept. 2022 

 
Efterårslejr 1-3. oktober 2021 på Lyngsbo Lejren 

Ca. 50 børn fik en dejlig weekend på Lyngsbo-lejren. 6 unge ledere og 8 erfarne ledere satte rammerne. 

Fast lejrchef Lars Lomholt var forhindret og derfor blev Martin Clemmensen udvalgt til at varetage opgaven. 

Med støtte fra Y`men kom Hans Jørgen Østerby forbi lørdag formiddag, og lavede spændende samt 

medrivende forkyndelse. Weekenden bød på mangeartede aktiviteter herunder, ryste sammen, kæmpe 

udendørs menneske-bordfodbold, lejrgudstjeneste, bålhygge, natløb og den ikke mindst den sædvanlige 

stemmeafprøvning…”Vi har vores klare børnestemmer klar …men har I jeres klare børnestemmer klar?..”   

Beretning:  Bent I. Rasmussen Horsens 

Efterskrift: 

Næste år til stormødet vil der ikke kunne berettes om Efterårslejr 2022. Årsagen er, at Børnefestival som en engangsforestilling blev 

afholdt her i efteråret 3 uger før den ellers planlagte efterårslejr. Efter en kort undersøgelse om ledertilslutning besluttede 

distriktsbestyrelsen at KFUM og KFUK børnefestival skulle prioriteres fremfor afholdelse af efterårslejr. Men I 2023 vender 

Efterårslejr stærkt tilbage. 

  

  



Beretning - Børnelejre i Distrikt Trekanten 1 sep. 2021 – 1. sept. 2022 

Børnesommerlejr på Skåstrup Strand 2022 
20 børn og 12 ungledere/ledere/tanter fik en uforglemmelig oplevelse i uge 31. Temaet var de 4 elementer med vand, 
ild, luft og jord. Det blev oplevet i forkyndelse og aktiviteter. De unge ledere lavede ”Skåstrup Strand-mysteriet”. Trods 
de få deltagere og en økonomi der kun lige reddes af 4 Y`men`s tilskud på hver 3000,- tror vi på at flytningen til uge 31 
i 2023 vil tiltrække flere børn 2023.  
 
2023 - Sommerlejr på Skråstrup Strand igen 
Lejren er lejet søndag d. 30. juli – onsdag 2.  august 2023. Vil du være med som leder første møde 9. februar 2023 kl. 
17.30 ved Nørremarkskirken i Vejle. Kontakt Thorkild Vibe 28503054 eller Bent I. Rasmussen 61608878. 
 
Beretning:  Bent I. Rasmussen Horsens.  
Billeder: Søren Sønderby, Vejle 
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