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Sommerens lejre på Philipsborg 2021

Børnelejr
Fredag den 25. juni - søndag den 27. juni • Anders Christensen • 51 84 16 64
Pigelejr
Mandag den 28. juni - torsdag den 1. juli • Anne Bastholm • 21 55 66 34
Drengelejr
Lørdag den 3. juli - torsdag den 8. juli • Mikael Juhl • 25 76 25 67
Kidz Camp
Søndag den 11. juli - onsdag den 14. juli • Peter Vibe • 29 26 31 99

8 - 12 år

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. Kidz Camp
er et samarbejde mellem KFUM og KFUK og Haderslev Stifts migrant
initiativ for god integration.
Lejrens ledere er frivillige, som ønsker at deltagerne må
opleve et godt fællesskab, hvor alle føler sig godt tilpas.
For at kunne deltage på lejren, skal man have et medlemskab
af KFUM og KFUK. Dette kan tegnes, når man tilmelder sig.

kidz camp 2021
11. - 14. juli
Distrikt Syd

Dagens Program

Ankomst og afslutning

Lejren begynder søndag den 11. juli kl. 14.00, hvor du finder din køjeseng.
Klokken 14.30 siger vi farvel til alle, der ikke skal deltage på lejren, hvorefter der
begynder nogle dage med mange – ja, rigtig mange spændende oplevelser.
Lejren afsluttes med familie onsdag den 14. juli kl. 20.00 - 21.00.

Pris og tilmelding
400 kr.

TILMELDING PÅ
www.kfum-kfuk.dk/
events
li

ds
ju
te
Er du ikke medlem af KFUM og KFUK Danmark, kan du
tilm e l di ng: 1.
tegne et velkomstmedlemskab. 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 medlemskab, er prisen 525 kr.
Si

8.00 Op, op,op!!!
8.30	Flaget hejses,
morgenhop og morgenmad
9.00 Tjanser
10.00	
Bibelfortælling og
aktiviteter
11.15	Philipsborg friluftsbad for de friske
12.15 Middagsmad
13.00 Snolderbixen åbner
14.00	
Forskellige aktiviteter og forfriskning
17.00	
Philipsborg friluftsbad for de friske
18.00 Aftensmad
19.00	Boldturnering
20.00	
Flaget sænkes og
hyggen spreder sig
21.00	
Forfriskning og
aftenandagt
22.00	
Godnathistorie og
dybt godnat…!

Foto: Peter Vibe

Kan du lide sjove
aktiviteter som f.eks.
bål, badning i havet,
lege, hoppeborg,
boldspil, fest, slik og
is, forskellige løb,
sang, hygge og meget
andet, så er Kidz Camp
helt sikkert noget for
dig. På Kidz Camp får
du en masse skønne
oplevelser, og bliver
en del af et herligt
fællesskab.

Du må medbringe 50 kr. i lommepenge, som sættes i banken ved ankomst.
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.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål, så ring til Peter Vibe på 29 26 31 99 eller skriv til
vibepeter@kfum-kfuk.dk

Ca. 1 uge før lejren sender vi dig en mail med forskellige praktiske oplysninger. (HUSK
derfor mailadresse ved tilmelding). Kort tid efter tilmeldingen er modtaget, vil du få en
mail, som bekræfter, at du er tilmeldt.

Der er plads til 33 drenge og 33 piger.
Samtidig med at du tilmelder dig, har du mulighed for at notere, hvis der
er nogle vigtige oplysninger, lejrens ledere skal kende til. Her vil også være
mulighed for at meddele, om du kan medbringe en kage eller 20-30 boller. Vi
glæder os til at se dig!

