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VENSKABSAKTIVITETER… TIL LEJRE 
Hilsen på dørene

Sæt sedler på dørene til sovesalene, hvor der står en 
hilsen eller et bibelvers, fx ”Alt, hvad I vil, at mennesker 
skal gøre mod jer. Det skal I også gøre mod dem”. (Matt 
8,12, som evt. kan omformuleres efter din målgruppe).

En hemmelig ven

Begynd lejren med at skrive alle deltagernes navne på 
sedler. Bland sedlerne, og lad alle trække en seddel med 
et navn på. Den, man trækker, skal man være hemmelig 
ven for på hele lejren, og man skal forsøge at gøre noget 
godt for vedkommende. Den sidste dag på lejren kan man 
se, om man kan gætte, hvem der var ens hemmelige ven. 

Nominering af venner

Lad børnene nominere hinanden for at have gjort noget 
godt for nogle andre. Hver dag vælges en, som næste 
dag får lov at tage billeder med en mobil, som så vises 
om aftenen, fx i forbindelse med lejravisen. 

….ISÆR TIL PIGER
Venskabssmykker

Lav forskellige smykker
Venskabssmykker med spaghetti (spiraler). Mal 
spaghettien med akrylmaling, lad det tørre, hæng dem 
derefter på en elastiksnor.
Lav trylledej, tril kugler og træk dem på en ståltråd. Bag 
dem i ovnen i ca. 1 time. Læg ståltråden imellem to ovn-
faste skåle, så perlerne ikke rører bagepladen og bliver 
flade. Mal perlerne med akrylmaling, når de er tørre, og 
sæt dem på en snor.
Klip sugerør i stykker og brug dem som perler.
Træk majs på en tråd og lad dem tørre hængende. Træk 
dem på elastiksnor, når de er tørre.

Lav din egen ven

… en svampeven

Klip skuresvampe i små stykker sæt dem på ståltråd og 
form dem på forskellige måder. Fx en slange, en mand 
eller andet, som kan være din ”ven”.

… en trylleven

Leg med trylledej og form en sjov ”ven”, sæt den i ovnen, 
til den er tør. Du kan evt. male den med akrylmaling.

… en sten-ven

Mal din ”ven” på en sten med akrylmaling.

… ISÆR FOR DRENGE
Frisbee-spil

I denne leg får drengene lært noget om sammenhold og 
venskab.
Lav en bane som en rektangulær firkant (eller aftal et 
område) med størrelse alt efter drengenes alder. I begge 
ender af banen sættes to genstande med ca. 3 meter 
imellem som mål.
Del drengene op i to hold.

Regler:

• Har man grebet frisbee´en, må man ikke røres.

• Har man grebet frisbee´en, skal man stå stille.

• Har man fået frisbee´en, afleveres den straks til en 
medspiller ved at kaste den.

• Man får mål, ved at frisbee´en bliver grebet, efter den 
har passeret modstanderens mål.

• Man vinder frisbee´en ved at gribe den eller samle den 
op fra jorden.

• Ryger frisbee´en ud af banen får det andet hold 
indkast (medmindre den har været gennem målet og 
bliver grebet af en spiller fra det angribende hold, da 
der så er mål).

Materialer: frisbee, dommer, evt. fløjte, markeringsgen-
stande til mål og evt. til bane.

Bål 

I denne aktivitet får drengene lært noget om samarbej-
de og det at glæde sig over, at andre får noget (skumfi-
duser). Passer fx til bibeltime 4. 
Lad drengene i et samarbejde lave et bål af de ting, de 
kan finde i naturen. Dog skal de have en æske tændstik-
ker. De skal desuden lave snobrødspinde, hvorpå de skal 
riste skumfiduser.
De må ikke spise skumfiduserne, som i stedet uddeles 
ved lodtrækning. 
Dette skal dog pointeres, så de ved, hvorfor andre skal 
have dem! Hjælp også dem, der får skumfiduserne, til at 
forstå, at de ikke skal hovere. 
Lav en konkurrence. ”Alle dem, der slår en 2´ er, får en 
skumfidus” eller ”Hvem kan sige 10 bilmærker?” Osv. 
Den, der vinder, får en skumfidus. 
Når “lektien” er lært, er det dog en god ide at have eks-
tra skumfiduser parat!

Materialer: tændstikker, bålplads, knive (til snobrøds- 
pindene), skumfiduser, terning eller andet redskab til 
lodtrækning.

Fællesbilag
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Fællesbilag

Apostlenes heste

I denne aktivitet lærer drengene lidt om forholdene på 
Jesu tid og deres transportmulighed. Desuden får de rørt 
sig.
Gå et eller andet sted hen, hvor de kan få en forfriskning 
(som lederen får kørt dertil). Start eventuelt med, at de 
skal finde/lave en vandrestok. Fortæl, at det var den 
måde, Jesus transporterede sig omkring. De skal gøre 
turen god for en ven. Turen må godt være lang!

Materialer: evt. snitteknive til at lave vandrestokke med.

Morse

I denne leg får drengene lært tålmodighed og måske 
opfindsomhed (hvis alternativet bruges).
Inddel drengene i små hold/teams på 2-4 personer. Ud-
lever morsealfabetet. De skal fortælle hinanden en sæt-
ning/historie vha. morse. Giv dem eventuelt et tidsrum 
til en bestemt sætning, og se hvilke hold der får morset 
den rigtige sætning. Alternativt kan holdene aftale hem-
melige koder indbyrdes, men dette er ret indviklet. 

Materialer: lommelygter, eventuelt morsealfabetet, 
papir, blyant.




