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LEJRF Idéer til kredse

Nye lejrformer i jeres kreds?
INTRO
I DFS ønsker vi at nå så mange børn som muligt
med det kristne budskab. En mulig måde at nå
flere børn på at ved at lave alternative klub- og
lejrformer.

af. Uanset om det bare er en spirende tanke eller
en reel plan, må I meget gerne kontakte mig med
det. Så vil jeg med glæde hjælpe jer med at komme videre med idéen.

Jeg hedder Sonnich, er udviklingskoordinator i
DFS, og vil meget gerne høre fra jer, hvis jeres
kreds skulle have tanker om at ville prøve noget

Kontakt mig også gerne, hvis I tænker, at I gerne
vil gøre noget anderledes, men ikke lige ved hvad
endnu.

SNAK OM FØLGENDE
Det at prøve noget nyt af behøver ikke nødvendigvis betyde, at I skal fjerne noget af det gode,
I allerede laver, men kan nærmere ses som et
supplement.
At lave alternative ting kan nemlig også være
med til at tiltrække nye ledere, der brænder for
netop denne nye ting. Derfor vil jeg også opfordre jer til at sende forespørgslen videre ud til
jeres netværk i klubber m.v., så de også der kan
komme med input og idéer.
En anden ting at tænke over er, om I kan snakke
med jeres nabokredse og måske lave noget sammen. Det vil måske kunne give bedre forudsætninger for at få startet noget nyt godt op med
flere frivillige og deltagere.

Uanset hvilken lejrform, I vil afprøve, og hvilket
fokus den har, vil det største fokus stadig være
at fortælle om Jesus til børnene. Derfor vil det
være et fokuspunkt, at der er tid til enten bibeltime eller flere længere andagter samt tid til
sang og bøn. Dette vil altid kunne planlægges
ind i programmet, hvilket det også er blevet i de
alternative koncepter, der allerede er afprøvet.
For at få jeres tanker lidt på vej kommer der på
næste side et par eksempler på, hvad en alternativ lejrform kunne være.
God vind med det!

ALTERNATIVE LEJRFORMER

Drengelejr

En lejr kun for drenge og mandlige ledere. Dette
kan give et andet og anderledes bånd mellem
børnene og mellem børn og ledere. Samtidig vil
man også kunne målrette aktiviteterne - selvom
man selvfølgelig ikke skal lave store kønsstereotyper.
Drengelejrkonceptet er brugt i LM og fungerer
godt her.
I Midtjyllands Børnekreds vil dette koncept blive
prøvet af som en outdoorlejr ultimo august 2020.
Her vil drengene skulle sove i en skov i hjemmebyggede bivuakker, lave mad over bål, på O-løb
m.m. - ren drengehygge!

Pigelejr

En lejr kun for piger og kvindelige ledere. Dette
kan give et andet og anderledes bånd mellem
børnene og mellem børn og ledere. Samtidig vil
man også kunne målrette aktiviteterne - selvom
man selvfølgelig ikke skal lave store kønsstereotyper.

Outdoorlejr

En lejrtype, hvor man bruger al tiden i naturen
med fx at klatre, vandre, være på O-løb, bygge
ting, lave mad over bål m.m. Her vil man også
kunne sove ude i fx eksisterende shelters eller
hjemmelavede bivuakker. Denne lejrtype kan
evt. kobles med drenge/pige lejr.
I Midtjyllands Børnekreds vil dette koncept blive
prøve af som en drengelejr i slut august 2020.
Her vil børnene skulle sove i en skov i hjemmebyggede bivuakker, lave mad over bål, på O-løb
m.m.

Lejr på alternative kalenderplaceringer

Kunne fx være lejr i de første dage af påskeferien, altså lørdag-onsdag før selve påskedagene
eller fx mellem jul og nytår.

Sove hjemme-lejr (dagscafé)

En type lejr, hvor børnene kommer og er der
i dagtimerne, i et bestemt tidsrum, men ikke

sover på lejren. Dette vil give mulighed for at
holde ”lejr” i en kirke eller et andet centralt sted,
hvor der ikke nødvendigvis er mulighed for overnatning.
En sådan type lejr kan både ligge i weekender og
ferier og er måske en god løsning i fx en vintereller efterårsferie.
I Kingos Kirke i København har der i en del år
kørt en café 3 dage i vinter-/efterårsferien, hvor
klubbens børn kunne komme og være der nogle
timer. Måske dette koncept kunne udvides til
kredsplan; måske endda i flere timer?

Efterårsklub, pop up-klub osv.

En form for klub, som kun foregår et defineret
antal gange (måske 4-10) over fx efteråret.
Dette kunne fx være fredag aftener i oktober og
november. Her vil man kunne sætte fokus på et
specifikt tema eller aktivitet, såsom klima, sport,
Lego eller måske Gospel-Kids (a la pop up Gospel-kids i København).
Når et forløb er ovre, er hverken børn eller ledere
bundet på at gøre noget igen, men det kan
selvfølgelig overvejes, om det giver mening at
gentage succesen, måske med et nyt tema.

Bedsteforældre/barnebarn-lejr

En lejr, hvor børn kommer sammen med deres
bedstefar og/eller bedstemor. Her er aktiviteter
for alle samlet. Konceptet er kendt fra bedsteforældrecamping og kan måske spredes mere.

Far og søn-lejr

Lidt ligesom med drengelejren, hvor det, at der
kun er drenge/mænd til stede, giver en anden
stemning. En sådan lejrtype vil måske også
kunne hjælpe til at få engageret flere mænd i det
frivillige kristne arbejde.

Mor og datter-lejr

Vil kunne give en anden stemning
med kun kvinder/piger.

FLERE ALTERNATIVE LEJRFORMER

Far og barn-lejr

Ved at fædrene kan have alle deres børn med, vil
det måske være mere tiltrækkende for fædrene
at være med. Samtidigt vil en lejrtype som denne
også give faren mulighed for at bruge en masse
tid sammen med sine børn.

vil kunne trække på erfaringer herfra, hvis I
ønsker at afprøve dette koncept. På denne lejr er
børnene med til at passe forskellige dyr i løbet af
dagen samt kan have dyrerelaterede aktiviteter,
fx slagtning af kyllinger. Derudover er der bare
en del tid til at børnene kan hygge med dyrene.

Mor og barn-lejr

Sportslejr/SportsCamp

Lidt i samme stil form forrige, dog er der i forvejen flere mødre end fædre, der er med på lejre
sammen med deres børn, da flere mødre typisk
er ledere.

Innovation Camp

En opfinderlejr, hvor børnene skal opfinde og
udvikle ting.

Bondegårdslejr

En lejr, som foregår på eller ved en bondegård.
Her er en del af lejren aktiviteter, der går ud på
at passe dyr m.v. Mange børn vil gerne og har
brug for at komme væk fra den normale travlhed
og ud i naturen og være sammen med dyr. Her er
denne mulighed supergod.

En lejr, hvor sport er i fokus. De aktiviteter, der
er i løbet af dagen, vil være træninger i den sport,
de har valgt. Denne lejrtype er allerede afprøvet,
bl.a. i form af JuniorSportsCamp. Her er der den
traditionelle bibeltime om formiddagen samt andagt og underholdning om aftenen og derudover
3 gange træning i løbet af dagen i henholdsvis
fodbold og blandet sport.

Find gerne selv på andre idéer
- og tag fat i Sonnich for en snak.

Denne lejrtype er allerede afprøvet i Sønderjylland og på Bornholm med stor succes og vi

Udviklingskoordinator i DF
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