
Børnesommerlejr  
på Skaastrup Strand

Søndag 31. juli - 
onsdag 3. aug. 2022

6 - 12 år

Distrikt
Trekanten



Er du mellem 6 og 12 år 
og frisk på en helt særlig 
sommeroplevelse?

Så kom og vær med, når vi 
laver 4 dages sommerlejr 
på Skåstrup Strand med 
leg, oplevelser og sjove 
udfordringer, hvor du sikkert 
finder ud af, at du kan meget 
mere, end du tror. 

Du kan blandt andet 
opleve en masse sjove 
sommeraktiviteter, badeture, 
hoppeborg, sang og musik, 
slikbod og lejrbål. Alt 
sammen i dejlige omgivelser 
tæt på stranden.

Lejren er arrangeret af voksne og 
unge frivillige fra KFUM og KFUK, 
der brænder for at lave en god 
sommerlejr. Du kan læse mere om 
KFUM og KFUK på www.kfum-kfuk.dk

Dagens Program

08:00 Vækning - så står 
vi op!
08:30 Flaghejsning
08:35 Morgenmad
09:45 Morgengymnastik
10:00 Det med Gud*
11:30 Badning
12:30 Frokost
13:00 Slikboden
14:00 Eftermiddagsoplevelser
17:00 Badning, gåtur eller 
krabbejagt
18:00 Aftensmad
19:30 Lejrbålshygge, 
underholdning og lejravis
21:30 Godnat med godnat- 
historier

* Vi taler om alt mellem himmel og jord. Ofte 
hører vi en historie fra bibelen, synger en sang, 
finder vores kreativitet og sakse frem og er nys-
gerrige på historien sammen.

Ankomst og afslutning
Lejren begynder søndag den 31. juli (uge 30) med ankomst mellem kl. 
14.00 -14.30. Det hele slutter onsdag den 3. august (uge 31). Her er der 
lejrafslutning med kaffe og kage fra kl. 15.00 - 15.30 for forældre og 
søskende. Her vil vi også vise lidt om, hvad 
vi har lavet på lejren. 

Pris og tilmelding
Det koster 445 kr. at være med. Du kan 
finde tilmeldingen på www.trekanten.
kfum-kfuk.dk/kalender 

Er du ikke medlem af KFUM og KFUK Danmark, kan du tegne et velkomst-
medlemskab. Prisen for dette er kr. 75,-, som du skal betale udover prisen 
for lejren. Tegning af velkomstmedlemskab gøres online samtidig med 
tilmeldingen. Ønsker du at komme med på lejren, uden at tegne medlemsk-
ab, er prisen 565 kr. Vi opfordrer dog til, at du støtter organisationen med et 
medlemskab, så vi kan sende endnu flere på lejr fremover – og så er det også 
billigere for dig. :-) 

Ved din indmeldelse/tilmelding accepterer du, at du kan optræde på billeder, der tages i 
forbindelse med aktiviteter i KFUM og KFUK, og som eventuelt anvendes i KFUM og KFUK’s trykte 
eller elektroniske medier. Der vil altid være tale om lødige billeder.

TILMELDING PÅ
www.trekanten. 

kfum-kfuk.dk 
/kalender 

SPØRGSMÅL
Før lejren, modtager du en mail med flere forskellige praktiske oplysninger. 
(Husk derfor mailadresse ved tilmelding).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af lejrens ledere. 
Bent Ingeman Rasmussen (Horsens) tlf. 61 60 88 78, 
bent.rasmussen@kfum-kfuk.dk  
Thorkild Vibe (Hedensted)  tlf. 28 50 30 54

Vi glæder os til at se dig. 



Find vej
Skåstrup Strand
Strandgyden 28
5400 Bogense

SKAASTRUP 
STRAND

ODENSEFREDERICIA

KFUM og KFUK

KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, 
som hører hjemme under folkekirken. Formålet er 
gennem aktiviteter at skabe et positivt fællesskab med 
kristne værdier som det bærende element. Lejrens 
ledere er frivillige, som ønsker, at deltagerne må opleve et godt 
fællesskab, hvor alle føler sig godt tilpas. Lejren er åben for alle  
børn i alderen 6-12 år. 


