FAMILIE
IDRÆTSLEJR
Der bliver fart på - vi skal grine, svede, synge
og lege. Og der er garanti for nye venskaber!
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SØN D A G D . 3 . J U LI - F R ED A G D . 8. JU L I 20 22
HELLEBJERG IDRÆTSEFTERSKOLE I JUELSMINDE

Elsker du at dyrke idræt med dine børn?
Har I lyst til at bruge fem sommerdage sammen
med andre, aktive familier?

HELE UGEN KAN I BENYTTE
SKOLENS FACILITETER:
Sportshaller
Dansesal
Styrketræningslokale
Padelbaner
Beachanlæg
Fodboldbaner
Atletikstadion
Mountainbikespor

Omdrejningspunktet for ugen er at være aktive sammen
som familie. Fra morgen til aften vil programmet være
fyldt med sjove og svedige aktiviteter tilpasset voksne
og børn i alle aldre.
Du har måske selv gået på høj/efterskole eller været
deltager på KFUMs træner-/lederkurser og drømmer om at
genopleve den ånd med din familie.
Det kræver ingen særlige forudsætninger for at deltage. Er
I en familie på to, tre, seks eller flere, og ønsker I at være
sammen såvel små børn som store børn eller måske
bedsteforældre, så er I velkommen!
Familielejren afholdes af KFUMs Idrætsforbund i tæt
samarbejde med Hellebjerg Idrætsefterskole. Kursuslederne
er Mads Bendixen, der er efterskolelærer, og Mette Møller
Pedersen, der er højskolelærer.

PROGRAM

S ø n dag d. 3. jul i k l . 1 6 t i l f re d a g d . 8 . j u l i k l . 1 0
MANDAG

SØNDAG
Ankomst

Gymnastik og løbetur

Aftensmad

Andagt

Aftensamling

Fællesaktivitet i hallen

Åben hal

"Hellebjerg rundt"
Aktiviteter: Åben hal,

TIRSDAG

glidebane, fodbold
Aftensamling med bål

Gymnastik og løbetur
Andagt

ONSDAG

Mysteriet...
Frokost

Gymnastik og løbetur

Den store bagedyst

Andagt

Aktiviteter: Åben hal,

Familie OL

tarzanbane, padel

Frokost

Aftensamling med quiz

Tur til stranden
Aftensamling med sang

TORSDAG
Gymnastik og løbetur
Andagt

Gymnastik og løbetur
Morgenmad

Klamløb
Workshops: Dans,
crossfit, volleyball, krea
Klargøring til fest
Festaften

FREDAG

Pakning og rengøring af
værelser
Aktiviteter for børn
Samling og tak for i år

- med forbehold for ændringer

TILMELDING
Tilmelding inden d. 31. maj:
www.kfumid.dk/familielejr

PRIS OG INDKVARTERING
Early bird priser
Børn 0-3 år: Gratis
Børn 4-17 år: 2.100 kr.
Voksne (fra og med 18 år): 2.900 kr.
Prisen dækker: overnatning, alle måltider, aktiviteter,
instruktører/hjælpere, overraskelser m.m. Den 1.4.2022
stiger prisen med 200 kr. pr. person
Indkvartering foregår på elevværelser med plads til to
eller tre personer med adgang til bad og toilet. Er der
behov for det, lægges der en madras på gulvet, eller I
tilbydes et tilstødende værelse.

KONTAKT
Kursusleder Mads Bendiksen:
tlf. 20831988
madsben@gmail.com

Forbundskontoret:
Maja Tast tlf. 40578180
maja@kfumid.dk

