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Hygge, humle  
og håndværk
Tag væk fra byens stress og jag og 
nyd en ferie i ro og mag. 
Sluk for mobiltelefonen, luk compute-
ren ned, lad anlægget blive hjemme, og 
tag af sted på en unplugged uge i det 
grønne. 
Du bestemmer selv, hvordan din ferie 
skal være på Hjerk; det afhænger af 
dine egne initiativer, ideer og søvnbe-
hov. Her er ingen lejrchef, der planlæg-
ger din dag, og underholdningen skaber 
vi i fællesskab. Solnedgangen 
over Limfjorden er dagens høj-
depunkt, og aftenbålet er hele 
lejrens hjerte. Under stjernerne 
bliver der ofte sunget og fortalt 
historier - her opleves fællesska-
bet, mens børnene falder i søvn 
under åben himmel.

På Hjerk har vi samme tema sommeren 
igennem, ”hygge, humle og hånd-
værk”. Håndværket er baseret på gode 
gamle håndværkstraditioner. I lejrens 
store nørkletelt finder du materialer 
og værktøj, der giver dig mulighed for 
at støbe smykker i sølv, bronze og tin, 
lave konge- og dronningekæder. Karte 
og spinde, skære figurer eller smykker 
i fedtsten, brænde i mile, smede en 
kniv. Er du mere til læder, kan du lave 
pung, bælter m.m. I nogle uger kan du 
flette pil.
Kan du selv, er det bare at gå i gang, 
men ellers er der næsten altid en der 
kan hjælpe dig. Kom glad og frisk til en 
uge under åben himmel og husk endelig 
musikinstrumenterne.

Du kan også lave ingenting. Ligge på 
tømmerflåden og lade døgnets timer 
flyde sammen, alt imens satellitterne 
parrer sig på nattehimlen, og nat igen 
bliver til dag.
Området er rigt på sjældne planter og 

forsteninger, som man kan finde på 
en vandretur langs fjorden. Stranden 
er stenet, men vi har en tømmerflåde, 
som er god at bade fra, og de mindre 
børn kan lege i soppebassinet på lejr-
pladsen.

Lejrpladsen har vi indrettet, så vi bruger 
de muligheder, naturen giver os, f.eks. 
opbevarer vi maden i jordkælderen. 
Toiletterne er primitive, men har som-
merens smukkeste udsigt ud over Lim-
fjorden. Om natten holder vi varmen 
omkring bålet, til solen igen står op. De 
praktiske opgaver løser vi sammen, og 
uden megen 
planlægning lykkes det altid af få mad 
på bordet og få opvasken klaret.
Vil du vide mere om Hjerk, kan du ringe 
til 30 91 73 85.

Lejradresse: Hjerk Ø-lejr, Rævehøjvej, 7870 Roslev
Lejrtelefonnummer: 97 57 91 30 
Deltagerantal: Max 60 personer
Kontaktperson: Dennis 30 91 73 85

På Hjerk har også små uger deres egen 
charme. Derfor gennemfører vi alle 
uger, uanset deltagerantal.
Har du ikke mulighed for at være på 
Hjerk en hel uge, er det bedst, at du 
kommer i den første del af ugen. Så 
kommer du bedst med i ugens fælles-
skab.

Transport til lejren: 
Med offentlig transport: Du skal 
tage til Skive, og derfra tager du rutebil 
41 til Hjerk By, ca. 4 km fra lejren. Det 
er muligt at gå det sidste stykke vej, 
men du kan også ringe til lejren, og 
høre, om der er nogen, der har mulig-
hed for at hente dig. Hvis du giver lidt 
til benzinen, plejer det ikke at være et 
problem. Lørdag går den sidste bus fra 
Skive til Hjerk kl.14.10. Du kan ankom-
me til lejren fra kl. 12.00. 
Er du i bil: Fra Skive kører du mod 
Nykøbing Mors til frakørslen mod 
Holstebro. Derefter første vej på højre 
hånd  (Lysenvej) mod Hjerk. Ca. 1 km 
efter drejer du til venstre mod V. Hjerk, 
og fortsætter ca. 5 km, til asfaltvejen 

stopper. Der drejer du til højre ad grus-
vejen og fortsætter, indtil du når lejren.

Forlejr 
Uge 25 (18/6 - 25/6)
Lejren rejser ikke sig selv, så kom og vær 
med til at stille telte op og gøre lejren 
klar. Der er også tid til at slappe af og 
have det rart. Ugen er gratis, og du får 
rejsen betalt. 
Tilmelding: Kim 29 67 24 64

  Håndværk
Uge 26 (25/6 - 2/7)

  Håndværk
Uge 27 (2/7 - 9/7)

  Håndværk
Uge 28 (9/7 - 16/7)  
Bemærk kun salg via Billetnet

  Håndværk
Uge 29 (16/7 - 23/7)  
Bemærk kun salg via Billetnet

  Håndværk
Uge 30 (23/7 - 30/7)  
Bemærk kun salg via Billetnet

  Håndværk
Uge 31 (30/7 - 6/8)

efterlejr 
Uge 32 (6/8 - 13/8)
Forhåbentlig lægger lejren ikke sig selv 
ned, så du kan ligesom på forlejren 
tage med på en gratis uge for at pakke 
alting sammen. 
Tilmelding: Dennis 30 91 73 85

HjerkHjerk
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sol, sommer, samsø
– familieølejr
for børn og voksne

Lejren ligger på den nordvestlige side af 
Samsø i de smukke, fredede naturskøn-
ne Ballebjerg Bakker. Har man først 
været her, har man lyst til, ja nærmest 
trang til at komme igen… år efter år.

På Samsø kan vi alle være med til at 
præge ugen. Der er masser af spontane 
aktiviteter og ikke to uger er ens. Det 
er ugens deltagere, der selv bestemmer 
indholdet, så medbring endelig rekvisit-
ter, instrumenter mm., hvis du har en 
god idé eller har lyst til at spille op til 
fællessang.

Vi er en familieølejr med rigtig mange 
børn og unge. Det tager vi selvfølgelig 
hensyn til, så vi i fællesskab får skabt en 
god ølejr. 

Praktisk:• Egne telte må ikke medbringes. 
Vi har kun godkendelse til at benytte 
ølejrens telte.• Det er kun muligt at købe hele uger 
på Samsø ølejr.• Kommer du i bil, skal du reservere 
plads på færgen i meget god tid!

Læs meget mere på ølejrens hjem-
meside: www.samsoe-oelejr.dk 

Lejradresse: Samsø Ølejr, Langdalen 5, Nordby,
 8305 Samsø
Lejrtelefon: 50 58 35 16
Ø-mail:  samsoe@oelejr.dk

Hjemmeside: www.samsoe-oelejr.dk
Kontaktperson: 
 Uffe 21 76 04 32 / 49 18 14 12
Ankomst:  Tidligst lørdage kl. 12.00 
 (frokost ikke inkl. på ankomstdagen)
Deltagerantal: 
 Max. 90 personer

Vil du vide mere, så ring til en af kontaktpersonerne. 

Forlejr
Uge 25 (17/6 - 24/6)
Lejren skal pakkes ud af sit hi i uge 
25. Der er i den forbindelse mange 
arbejdsopgaver, og vi har brug for alle, 
som har lyst til både flid og hygge. Til 
gengæld er alle udgifter til rejse og kost 
betalt af ølejren. Alle er velkomne, både 
børn og voksne. 
Kontaktperson: Ib 50 50 26 14, worre@adslhome.dk

 Familielejr
Uge 26 (25/6 - 2/7)

Kontaktpersoner: 
Kai 27 13 20 43, kaipersson@webspeed.dk og 
Rudi 22 44 49 11, rudibirkedal@hotmail.com

 Familielejr
Uge 27 (2/7 - 9/7)

Kontaktperson: Bjørn 26 81 00 67 
bjornbbj@gmail.com og Heidi, heidi@biernat.dk

  Familielejr – med fokus på   
 økologiske basisvarer
Uge 28 (9/7 - 16/7)                 Ø
Kontaktpersoner: 
Henrik 26 88 50 88, henrik@beltner.dk og
Line 42 34 24 05, albin@newmail.dk og
Trine 31 78 70 37, stokholm@ttp.dk

  Familielejr
Uge 29 (16/7 - 23/7)

Kontaktpersoner: 
Lars 50 80 00 77, lars.jorgensen@postkasse.com og 
Thomas 30 52 88 98, balslev-larsen@oncable.dk 

  Familielejr
Uge 30 (23/7 - 30/7)

Kontaktpersoner: Uffe og Lone 21 76 04 32 el. 
49 18 14 12, aastedservice@gmail.com og 
Mia 30 29 79 10, buthler@gmail.com 

  Familielejr
Uge 31 (30/7 - 5/8) 

NB! 6 lejrdøgn – reduceret pris
Kontaktpersoner: 
Stella 74 50 60 62 og 
Børge 86 16 87 19, borge-b-sorensen@mail.dk

efterejr
Uge 32 (5/8 - 10/8)
Lejren skal pakkes pænt ned og grun-
den ryddes. Til at løse dette har vi brug 
for alle, som har lyst til både flid og 
hygge. Til gengæld er alle udgifter til 
kost og rejse betalt af ølejren.
Kontaktperson: 
Børge 86 16 87 19, borge-b-sorensen@mail.dk

samsøsamsø



 

Velkommen 
til røsnæs
På Røsnæs er alle, som vil hygge sig, 
slappe af og have det rart med hinan-
den, velkomne. 
Røsnæs er et af de mest tørre og sol-
rige steder i Danmark. Ølejren ligger i 
naturskønne omgivelser mellem marker 
og skovklædte bakker og ligger i øvrigt 
i nærheden af én af Danmarks smuk-
keste golfbaner! Der er gå-afstand til 
stranden og købmanden. 
Selve lejren har sovetelte, et stort 
lejrkøkken, fællestelt og bålplads. Der 
er varmt brusebad og sauna. Luftma-
drasser (og enkelte feltsenge) kan lejes 
billigt. Ring og reserver i forvejen. Vi har 
masser af tæpper. 
Til aktiviteter er der volleyballnet, 
børnebassin, trækvogne, mange slags 
spil, sangbøger, farver og maling m.m. 
Medbring gerne musikinstrumenter og 
gode idéer. 
Vi er sammen om det praktiske. Vi afta-
ler ved aftensmaden, hvem der køber 
ind og laver mad næste dag. Vi spiser 
lækkert hver dag, fordi indkøbene er 
fornuftige, og vi er et fællesskab. 
PS: Husdyr og egne telte må ikke med-
bringes.

Børnedag
Alle dage er børnedage på Røsnæs 
Ølejr, men en af dagene i ugen plejer vi 
at give den en ekstra tand. I fællesskab 
planlægger vi sjove aktiviteter (skat-
tejagt, eventyrlege eller hvad vi nu kan 
finde på) og børnevenlig mad. Ølejren 
stiller gerne materialer til rådighed.

Det er let at komme til Røsnæs
Fra Kalundborg kører bus 201 til 
Ulstrup. I Ulstrup står du af ved Brug-
sen, følger vejen tilbage, går mod 
Sønderstrand og drejer til højre ad 
Slettenshage. På din vej vil du møde 
ølejrens skilte, som vil lede dig til lejren 
(i alt ca. 1.500 m).

Tilmelding
Tilmelding for en uge kan ske over BIL-
LETnet eller på selve lejren. På lejren 
kan du også tilmelde dig for enkeltda-
ge. Hvis du vil tilmeldes på lejren, så er 
det vigtigt, at du ringer så hurtigt som 
muligt, for at høre, om der er plads. Du 
skal senest ringe dagen før. Så vil der 
også være mad til dig den dag, du kom-
mer. Der betales ved ankomsten. 
Lejradresse:  Røsnæs Ølejr
 Slettenshage, Ulstrup
 4400 Kalundborg
Lejrtelefon:  28 63 34 53
Hjemmeside:  www.oelejr.dk/roesnaes
 www.golejr.dk
Ø-mail:  jannie@golejr.dk
Kontaktperson:  Jannie 26 80 18 46   
 jannie@golejr.dk

 Familielejr med børn og
voksne i centrum

Uge 27 (2/7 - 9/7) 
Her kan alle, uanset alder, få en glad og 
hyggelig ferie. En uge uden et fast pro-
gram – på den måde undgår vi stress 
og jag og kan tage hensyn til humør, 
vind og vejr. Vi kan sammen få en aktiv 
uge med boldspil eller en rask gåtur til 
fyret. Eller en rigtig slap-af-ferie med 
solbadning i lejren eller på stranden. 
Det afhænger af os selv, og vi har mas-
sevis af spil både for de aktive og for de 
knap så aktive.
Det er en uge for alle, der har lyst til at 
gøre noget for sig selv og andre. Så tag 
dine børn, børnebørn og venner med, 
så skaber vi en dejlig ferie sammen.
Kontaktpersoner:
Kenny 26 82 33 98, kenny@golejr.dk
Benny O 24 62 82 90, benny@golejr.dk

 råhygge for børn, 
 unge og voksne
Uge 28 (9/7 - 16/7)
Trænger du til en afslappende uge 

med masser af 
råhygge, så kom. 
En populær uge 
for børn, unge 
og voksne, hvor 
mange kommer 
igen, og nye kom-
mer til. Hænger 
du i din hverdag 
i en klokkestreng, er uge 28 måske lige 
det, du trænger til. Du kan sove længe 
eller stå tidligt op, som du har lyst til, 
og aktiviteterne står deltagerne selv for - 
brug din fantasi og sæt noget i gang. 
Vi kan spille kroket, petanque, kort 
mm. Vi kan lave bål og snobrød. Vi kan 
ligge på et tæppe og dase og snakke. Vi 
kan synge og spille. Vi kan gå på opda-
gelse i skov og på strand. Måske møder 
vi mosekonen? Har du musikinstrumen-
ter og/eller gode idéer, så ta’ dem med. 
Kontaktpersoner:
Jannie 26 80 18 46, jannie@golejr.dk
Gitte 35 39 05 83, gitte@golejr.dk
Susanne 29 91 50 91, susanne@golejr.dk

 Hyggelig familielejr  
 for børn, unge og voksne
Uge 29 (16/7 - 23/7)
En populær, dejlig ferieuge med en glad 
blanding af nye og gamle. Vi har ingen 
igangsættere, til gengæld sker der alt 
det, som deltagerne har lyst til og sæt-
ter i gang. Guitarspil og sang, bålhygge 
med tilberedning af snobrød, popkorn 
m.v. over gløderne, skattejagt for små 
børn og natløb for større og store 
plejer at være faste indslag. Medbring 
gerne musikinstrumenter og masser af 
godt humør! Vi har alle et medansvar 
for, at det bliver en god uge. Og skulle 
det blive lidt koldt er der mulighed for 
dampbad.
Kontaktperson: 
Merete 28 20 50 46, merete@golejr.dk
Benny N 40 42 01 50, benny2@golejr.dk

 røsnæsugen 
 (musik – spil – Børn)
Uge 30 (23/7 - 30/7)
Skal du på ølejr en gang i dit liv – så 
skal du tage på Røsnæsugen. 

Ugen har i år 20 års jubilæum, og vil 
blive fejret på behørig vis. 

Røsnæsugen er i alderen 25-45 år 
med børn i mange aldre.Vær med til 
at skabe eller genskabe det hyggelige 
sociale samvær, underholdningen og 
aktiviteterne for både børn og voksne:  
Det kan være natteløb, ture til stran-
den, børnedag, bålhygge, quiz’er, 
discofest kun for voksne, god mad, og 
ikke mindst de musikalske indslag og 
performance, som altid har været en 
vigtig del af denne uge.
Din ferie - dine muligheder. 
Kommer I? for det gør vi!
Husk at tilmelde jer på billetnet i god 
tid, da ugen er meget populær.
Kontaktpersoner: 
Louise 30 20 41 07, louise@golejr.dk
Jon 27 62 90 98, jon@golejr.dk

 rosinen i pølseenden 
              Uge 31 (30/7 - 5/8) NB: 6 dages uge.
Den sidste uge inden skoleferien slut-
ter – en uge fuld af sol og godt humør! 
Her kan I hygge med Jeres børn og nyde 
sommeren i smukke omgivelser og godt 
selskab – og møde nye venner, både 
store og små.
Det er en uge, hvor I og Jeres børn er i 
fokus – med hygge, afslapning og gode 
oplevelser. Om aftenen hygger vi med 
bål og snobrød, sang og guitar.
Vi arrangerer fælles strandture med 
krabbejagt, tur til Røsnæs fyr med 
den meget smukke solnedgang. Vi har 
børnedag(e), hvor vi laver noget særligt 
for og med børnene. Ugen afsluttes 
med en fest, hvor vi gør lidt ekstra ud af 
middagen og måske – hvem ved?- med 
underholdning. Vi glæder os til en god 
uge sammen med Jer!
Kontaktpersoner:
Lars 21 19 09 27, lars@golejr.dk
Stella 30 52 68 47/32 52 68 47, stella@golejr.dk
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ølejr med 
fast tag

Græsrodsgården er en tidligere lands-
byskole i Bregninge ved Jyderup. I 
skolebygningen er der 3 sovesale med 
madrasser, samt en gymnastiksal.
I den tidligere lærerbolig er der et stort 
køkken og opholdsstuer. Græsrods-
gårdens igangsættere er meget aktive. 
De praktiske gøremål, såsom indkøb, 
madlavning, oprydning m.m. foreta-
ger vi i fællesskab. Der er mulighed 
for at tage til Vesterlyng for at bade. 
Vi laver bål om aftenen i den gamle 
have. Så tag gerne musikinstrumenter 
med. På Græsrodgården kan du kun 
tilmelde dig hele uger (gælder dog ikke            
WWW.TheCamp.DK) Se vejledning 
bagest i Brochuren. Rejsevejledning og 
mere info på www.graesrodsgaarden.dk
Lejradresse: Græsrodsgården
 Bregningevej 6, Bregninge
 4393 Eskebjerg
Lejrtelefon:  59 29 15 27
Kontaktperson:  Jeanette Kjøller 36 17 55 75
Deltagerantal:  Max. 40 personer. 
Ankomst:  Lørdag, kaffen er klar fra
 ved 2-tiden. Vi laver aftensmaden  
 sammen - og regner så med at  
 alle er kommet
Afrejse:  Lørdag middag.

 ‘se frygten i øjnene’ 
Uge 27 (2/7 - 9/7) Ankomst senest lørdag 

kl. 18. Max. 35 deltagere - uegnet for børn
For deltagere der vil mere.
Angst og frygt er naturlige og vi kan 
ikke leve uden. Vi kender alle til hvordan 
bekymringer kan styre os og ende med 
at hæmme vores handlefrihed. Vi har 
fundet veje til at være med ængstelsen 
og bevare livsenergien. Det vil vi gøre 
igennem øvelser i at lytte til kroppen. 
Gøre ubevidste reaktioner til bevidst 
indsigt og mulighed for forandring. Vi 
arbejder ud fra Bodynamics forståelse 
af sammenhængen mellem krop og 
sind. Nogle af kodeordene er krops-
sansning, kropsoplevelse og hvordan 
vores selvbillede påvirker virkeligheden 
omkring os. 
Frygten kan gøre dig modig og give dig 
mere liv. 

Hver dag ca. 4 timer med ugens tema 
og undervisning i Bodynamic Basis-
færdigheder.Deltagelse i hele ugen er 
en forudsætning. Medbring ekstra lig-
geunderlag.
Igangsættere: Lene Wisbom *Cert. Bodynamic Analyti-
ker 28 74 86 50, lewisbom@mail.dk 
Kurt Jacobsen *Bodynamic Terapeut 60 60 55 00, 
60605500@mobil.dk, www.wisbom.dk, www.bonynamic.biz
Regnskabsfører: Jakob Seest  23 81 27 87  
jakob@seest.nu (tager sig af venteliste)

 Fantasi og magi
Uge 28 (9/7 - 16/7)

Vil I holde ferie i en eventyrlig verden  - 
for de lidt større børn, som elvere eller 
orker og for de mindre, som skovtrolde 
eller feer, så et det på Græsrodsgården 
det foregår. Vi skal hele ugen lave rol-
lespil, lege, klæde os ud, lave våben, 
lave mad på bål og meget andet. Ugen 
bliver afsluttet med en fest i Gallywyn 
skoven, hvor alle magiske væsener er 
inviteret. Medbring gerne materialer til 
diverse værksteder – jo flere værksteder, 
desto gladere børn. 
Igangsættere: Christine Nederlund 26 19 62 05
Jeanette Kjøller 36 17 55 75

 nærværets muligheder 
 – om at være i nuet
Uge 29 (16/7 - 23/7) Max. 30 deltagere 
Kom og vær med til at udforske nær-
værets muligheder i en fantastisk uge, 
hvor vi gennem leg, dans og bevægelse, 
inspiration fra teatrets verden og bløde 
terapeutiske teknikker, ressourcear-
bejde, drømmearbejde og meditation, 
lyd, farver og streg får større indsigt og 
redskaber til at være i nuet. Her er din 
mulighed for i en tryg atmosfære at 
udforske din livsholdning, lyst og glæde. 
En Ø-lejruge med et dynamisk og rolig 
kursusforløb med en collage af øvelser, 
der sigter på at give dig redskaber, mod 
og inspiration til at være i nuet med et 
større nærvær.
Det er vigtigt at du følger alle ugens 
dage. Ikke egnet for børn.
Vi mødes ca. kl.15. Spiser ca kl. 18. 
’Goddag program’ kl. 20
Igangsættere: Marianne Miller (skuespiller, krops terapeut 
og billedkunstner) 27 18 32 85
Torben Hedvard, jungiansk Drømmetyder 
Regnskabsfører: Michael Wedel 23 62 53 39

 WWW.TheCamp.Dk 
 – 7 open source days
Uge 30 (23/7 - 30/7)
I år er det 10. gang vi præsen-
terer en do-ITyourself uge med 
internetforbindelse og original og 
autentisk computerstemning. I år 
udvidet med jubilæumsstemning. 
Lejren er en blanding af planlagte 
foredrag og workshops (delta-
gelse er frivilligt) og arbejd-selv 
med ting du har lyst til. Normalt 
er deltagerne ligeligt fordelt imel-
lem nybegyndere, lidt erfarne og 
meget erfarne indenfor IT, hvilket 
giver den helt unikke TheCamp 
stemning med sjove og seriøse 
indslag ugen igennem. Hvis du kører 
fast, er du omgivet af computernørder, 
som gerne hjælper dig.
Det er en rigtig god ide at medbringe 
din egen computer, med ethernet-, eller 
WiFi-kort ;-)Se programmet og alt det 
andet, og naturligvis billeder fra tidligere 
år på www.TheCamp.dk.
Obs. Der bliver opkrævet deltagerbe-
taling på 50 kr. til dækning af udgifter 
til infrastruktur. Lejr T-shirt, madplan 
aftales i forvejen via email, vi anven-
der mail-adresserne fra billetnet som 
udgangspunkt.
Igangsættere: Kristen 36 43 04 01 (bedst ml. kl. 22 og 01)
Yderligere information: skriv til: info@thecamp.dk
Billedgalleri fra tidligere år: http://www.krn.dk/TheCamp

 De 5 rytmer 
Uge 31 (30/7 - 6/8) Max. 26 deltagere

Vi vil danse og svede mental støj ud af 
hovedet, smelte spændinger og rodfæste 
kroppen, så vi kan mærke, hvad vej fød-
derne vil gå og hvorhen hjertet vil åbne 
sig. Vi vil danse ind i de 5 rytmer: flow, 
staccato, kaos, lyrisk og stilhed. 
De 5 rytmer er en kreativ dansepraksis 
uden faste trin, en nærværspraksis i 

bevægelse, som kan danses af alle kroppe 
og sjæle, som længes efter at blive mere 
frie og som elsker at danse. 
Vi vil danse 3-4 timer hver formiddag. 
Senere på dagen vil vi danse i naturen 
eller på stranden for at fordybe rytmens 
essens. Vi bruger traditionelt noget tid 
på at lave vores gode, (mest) vegetariske 
mad og så vil vi nyde sommeren og sam-
været med hinanden.  
Igangsættere: Birgitte Rasmussen, certificeret 
5rytmelærer hos Gabrielle Roth, www.dans5rytmer.dk, 
dans5rytmer@gmail.com, 26 27 14 71
Regnskabsfører: Anker Kristensen 60 67 63 21 
ankerkristensen@gmail.com, 

Uge 32 se www.oelejr.dk

 krop, dans, kærlighed 
 og fællesskab
Uge 33 (13/8 - 20/8)
Brug denne uge til at opdage nye veje 
og skabe større harmoni og fællesskab i 
dit liv.Vi danser, såvel koreografisk rituelt 
som spontant løssluppent ligesom vi 
udfolder os i kropslige meditationer som 
tai-chi og qi-gong.Vi arbejder med krop-
pen og kærligheden.Vi ser kærligheden 
som det der binder alt i tilværelsen sam-
men. Hver eneste celle i vor krop er for-
bundet af kærlighed til alle andre celler. 
I denne uge vil vi gennem øvelser i grup-
per i kropsligt nærvær eksperimentere 
med grænser og perspektiver i fælles-
skabet.
Igangsættere: Birgitte Juhl, info@birgittejuhl.dk
Ib Hørlyck, ibhorlyck@stofanet.dk, www.ibhorlyck.dk 
Personlig træner og coach 50 99 59 38

græsroDsgårDengræsroDsgårDen
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”solskinsøen 
i storebælt”
 
Omø ligger ved siden af Agersø ud 
for Stigsnæs, sydvest for Skælskør. 
Øen er kendt for sin smukke natur, 
sine omhyggeligt restaurerede gamle 
bindingsværkshuse samt sit rige og vari-
erede fugleliv.
Ølejren ligger mellem dyrkede marker 
ved øens sydøstlige kyst og med direkte 
adgang til vandet. Lejren er godt indret-
tet og forbedres år for år. Vi har bl.a. 
et 150 m2 stort lege- og dansetelt med 

fast gulv. Du kan enten sove i et stort 
telt eller i dit eget lille telt. Pga. det 
begrænsede areal til teltpladser, skal 
du spørge kontaktpersonen, om der er 
flere teltpladser. Lejren kan rumme op 
til 80 personer, men deltagerantallet 
varierer fra uge til uge. Ved ankomsten 
skal du med færgen fra Stigsnæs kl. 
13.00, hvis du vil have din bagage kørt 
ud til lejren (samme ordning ved afrejse 
fra øen).

Lejradresse:  Omø Ølejr, Ørevej 41, Omø
 4230 Skælskør 
Lejrtelefon:  58 19 91 63
Hjemmeside:  www.omø.dk
 www.oelejr.dk/omoe 
Ø-mail:  omoe@oelejr.dk
Kontaktperson:  Christian Burchardt 
 58 54 91 99 / 30 25 43 57
Omøfærge: www.faergevest.dk
Pladsbestilling:  58 19 53 11 fax: 58 16 11 30
 mobil: 24 41 42 19

  kvindelejr 
Uge 26 (27/6 - 2/7) starter mandag

Dette er en moderne kvindelejr for 
kvinder og børn i alle aldre. Ugen 
startede i 2008 og vi har nu haft tre 
fantastiske somre. Mange glæder sig 
til at gense hinanden - såvel børn som 
voksne – og vi ser frem til at byde nye 
kvinder og børn velkomne. Ideen med 
ugen er at hygge os med fokus på 
børnene. Der skal være plads til at tage 
udgangspunkt i de børn der er med 
og i fællesskab tilpasse aktiviteterne. 
Vores ambition er at børnene kan være 
med i det hele, vi laver let børnemad, 
bål til snobrød og vasker op sammen 
med vores unger. Tiden går også med 
at bade i havet, læse dameblade, finde 
en mariehøne, gå tur til købmanden og 
lege en god leg.
Kontaktperson: Maibritt 31 33 31 44 
Betina 21 95 74 40

 sang, dans, musik 
Uge 27 (2/7 - 9/7)

I denne uge bestemmer du selv farten. 
Der er masser af musik og sang, dans 
for dem der har lyst og fri leg for alle 
andre. Vi spiller bold, går ture, laver 
snobrød over bålet, nyder himlen og 
den dejlige natur, synger sange, laver 
god mad og slapper af – de eneste 
tidsplaner er dem, der kommer af mål-
tiderne. Selv om der kommer mange 
børn og unge, så er der mange ’gamle’ 
ølejr-mennesker på ugen. Medbring et 
åbent sind, musikinstrumenter, sangbø-
ger og andet legetøj til børn og voksne. 
Husk at tjekke om der er plads inden 
du kommer. Husk ... at leve er at gøre 
det, du ikke tør: Ring og spørg! 
Kontaktpersoner: Line Holm 23 34 66 53
Hanne 55 76 00 35 / 61 27 27 90

  leg, spil og hygge
Uge 28 (9/7 - 16/7)

Nogle er singler, andre par, de fleste har 
børn - nogen har endda taget mormor 
eller farfar med. Nogen har været på 
denne uge før, men ugen er for alle, 
der synes det er fedt, at ungerne larmer 
om dagen, og de voksne hygger om 
aftenen. Det betyder, at vi har fælles 
godnathistorie kl. ca. 19.30, så børnene 
kan få en god nats søvn. De lidt større 
børn trækker hen til børne/ungeop-
holdsteltet, når de mindre puttes, her 
kan de hygge sig, mens køkkenteltet om 
aften fortrinsvis er for de voksne. Vi har 
de sidste par år været lige mange mænd 
og kvinder og børnene har været op til 
15 år gamle. Se mere på www.oelejr.
dk/omoe eller ring meget gerne. 
Kontaktperson: Henrik 51 90 75 54

 mad til enhver tid 
Uge 29 (16/7 - 23/7)

I denne uge er der plads til både børn, 
voksne og unge - familier, kærester og 
singler. Vi ender lykkeligvis altid ud 
med at være et skønt sammenrend af 
folk fra alle alders- og samfundslag, og 
sammen dækker vi generationskløften 
til med snakke, lege, dukkerter, gåture, 
bål, spil, musik og hygge til ofte langt 
ud på de små timer. Madlavningen 
udgør selve hjertet i ugen, og selvom 
dygtige igangsættere holder overblik-
ket, er alles hænder nødvendige og den 
enkeltes inspiration velkommen. Der er 
desuden igangsætter til børneaktiviteter. 
Vi glæder os til at se både kendte og 
nye ansigter. Husk musikinstrumenter i 
enhver afskygning til aftenhygge i køk-
kenteltet.
Kontaktpersoner: Michael Ludvigsen 26 12 23 43 
Simon Kristensen 31 79 09 98

  Irsk uge
Uge 30 (23/7 - 30/7)

Har du lyst til at opleve en uge med 
irsk dans, musik og sang, så er chancen 
her! Vi har nogle af landets mest erfarne 
danse- og musikigangsættere. 
Alle generationer er repræsenteret ved en 
blanding af musikere og dansere på for-
skellige niveauer. Du behøver ingen spille- 
eller dansemæssige forudsætninger for 
at deltage. Ugen er stærkt præget af irsk 
traditionel musik, men der er også plads 
til andet. Der er tilbud om undervisning 
i dans alle dage og i en vis grad violin/
fløjte/guitar. Foruden de stemningsfulde 
aftener i lejren med musik arrangeres fx 
solnedgangstur, sangaften, fællesdans 
og måske turnering i øens hesteskospil! 
Ugen afsluttes med optræden på havnen 
for øens beboere og turister... og festaf-
ten naturligvis! Husk dansesko og evt. 
musikinstrumenter.
Kontaktperson:
Anja Larsen 28 26 87 52, anja-aml@firkant.net

  Bøsse-ølejr
Uge 31 (30/7 - 6/8)

Ølejr for bøsser er en unik mulighed for 
at holde sommerferie med andre bøs-
ser. Det sociale samvær er omdrejnings-
punktet, også når de praktiske ting 
skal ordnes. Musik og sang er vigtige 
for vores uge; vi har egen sangbog med 
en broget buket af kendte og mindre 
kendte sange - også bøssesange.
Se også www.gaycamp.dk.
Kontaktpersoner: Knud Frank 86 18 49 56 
Kristen Nielsen 36 43 04 01 
(bedst mellem kl. 22.00 og 01.00)
Yderligere oplysninger: Ø-mail-adresse: info@gaycamp.dk 
(mail til kontaktpersonerne). 
Meget mere info om lejren på: www.gaycamp.dk 
BilletNETbilletten dækker 5 valgfrie overnatninger på lejren.

omø omø
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lyø 
- musik for alle

Kommer du til Lyø til sommer, kommer 
du til en naturrigdom, der blandt andet 
smukt rummer flere aktive kulturer. En 
af dem er ø-lejren, et berigende fæl-
lesskab i musikkens varierende tegn. 
Måske spiller du musik selv, men helt 
sikkert holder du af samvær, spil og 
fællesskabet ved at skabe en aktiv ferie; 
om du er barn, ung eller ældre; om du 
kommer alene, med dine venner eller 
som familie.

Nedenfor kan du se overskrifterne for 
ugernes tematikker og hvem du kan 
kontakte for at høre mere –  men er 
der et tema, som fanger din interesse, 
så klik gerne ind på ø-lejrbevægelsens 
hjemmeside, hvor du kan læse mere 
om de enkelte uger og deres indhold. 
Der kan du også blive informeret om 
de mere detaljerede forhold omkring 
ø-lejr på Lyø.

Praktiske og økonomiske noter:
• Studerende over 25år kan ansøge Lyø-gruppen 

om nedsættelse af lejrdøgnsprisen til 110kr mod 
forevisning af gyldigt studiekort.

• Tilmelding kan ske gennem BILLETnet eller ved 
henvendelse til ugernes regnskabsførere.

• Købes billetten ikke på BILLETnet er der et 
administrationsgebyr på 30kr.

• For at opnå kontinuitet i forhold til ugernes emner 
og sociale liv kan tilmelding på lejren kun ske for 
mindst 3 døgn (4 døgn for den rytmiske uge).

• Der vil være en parkeringsafgift på 100kr for 
medbragte motorkøretøjer.

Lejradresse:  Lyø Ølejr
 5600 Fåborg
Lejrtelefon:   61 79 80 17

opsætning af lejren
Uge 25 (18/6 - 25/6)
Kontaktperson: Martin B. Jensen 28 44 47 75
martinbrinckopff@gmail.com

 Dansk spillemandsmusik,
og pileflet

Uge 26 (25/6 - 2/7)
Kontaktperson: Niels Jørgen 59 29 37 73 
niels.joergen.jacobsen@gmail.com 
Bente Bohn Hansen 38 79 21 32 
bentebohn@dbmail.dk

  kletzmer- og klezmermusik
Uge 27 (2/7 - 9/7)

Kontaktperson: Leif Jensen 23 64 19 56
fiel@ofir.dk

 Den rytmiske periode
Uge 28 + 4 dage i uge 29 (9/7 - 20/7)

Kontaktperson: Jacob V. Nissen 23 98 19 80
jvnissen@hotmail.com   

 arbejdsdage 
Uge 29 (20/7 - 23/7) 3 dage

Kontaktperson: Benjamin Webb 32 52 14 43
jamin@live.dk  

 nordisk folkemusik og -dans 1
Uge 30 (23/7 - 30/7)

Kontaktperson: Ditte-Marie Post 28 50 35 25
ditte_marie_post@hotmail.com 

 nordisk folkemusik og -dans 2
Uge 31 (30/7 - 6/8)

Kontaktperson: Birgit Kristensen 86 16 86 60 
birgitkris@mail.dk

oprydning og nedpakning af lejren  
Kontaktperson: Benjamin Webb 32 52 14 43
jamin@live.dk  

lyø lyø

For udførlige periodebeskrivelser, 
se www.oelejr.dk
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Her er du 
’dus’ med de lokale
Øen i det sydfynske øhav, en times 
sejlads fra Svendborg - med sydfynsk 
idyl; stråtækte huse og gårde, gadekær, 
markveje og vilde harer. Og yngleplads 
for en række sjældne fugle. Der har 
været ølejr på Skarø i over 30 år, så vi er 
dus med de lokale og meget velkomne. 
Lejren ligger 1 km. fra Skarø by, tæt ved 
vandet med fantastisk udsigt over det 
sydfynske øhav. Det er i høj grad den 
aktive deltager, der er med til at skabe 
et godt og aktivt miljø på ugen. Der 
kører få biler på øen, så selv små børn 
kan færdes sikkert. Medbring gerne cyk-
ler. Lejren er indrettet med 3 sovetelte, 
et køkkentelt, et flot aktivitetstelt og et 
vaskehus. Til børnene har vi forskelligt 
aktivitetsudstyr, herunder badebassin 
og trampolin.
Lejradresse:  Skarø Ølejr, Skarø Østre Hovedvej 
 5700 Svendborg
Lejrtelefon:  62 22 19 69
Ø-mail:  skaroe@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.skaroe.dk
Deltagerantal:  Max. 60 personer
Lejrstart:  Lørdag eftermiddag
Færgesejlplan:  www.svendborg-havn.dk (Vælg  
 ”Færger” og derefter ”Højestene”  
 i menuen øverst)
Færgetelefon:  62 23 30 85, ma.-fr. 8.00-12.00
Ankomst:  Tag færgen ”Højestene” fra Svend - 
 borg havn lørdag kl. 12.00. 
 Vi tager imod dig på Skarø havn   
 og transporterer din bagage til  
 lejren. Bilen kan du parkere på  
 Svendborg havn (se efter 24 
 timers P skilte). Biler kan ikke  
 parkeres i lejren. Hunde (bortset  
 fra førerhunde) er ikke tilladt.
Tilmelding:  Via BILLETnet  eller hos regnskabs-   
 føreren på lejren (ring i forvejen  
 hvis du kommer uden billet, der  
 kan være fyldt).

NB: Der skal medbringes 
kontanter til ugens 
 forbrug, da der 
ikke er nogen 
dankortautomat 
på øen. 

 Familielejr
Uge 26 (25/6 - 2/7) Alkoholfri!

Vi lægger vægt på socialt samvær, hygge, 
sjov og ballade, bålhygge, evt. sang og 
musik.  Vi skal på gåture på øen samt 
strandture.  Vi har mulighed for mange 
legeaktiviteter, og hvad vi ellers finder 
på i fællesskab.  Madlavning og opvask 
er fælles aktivitet for voksne og børn.  
Denne uge vil vi sætte fokus på aktivite-
ter med børnene.  Det er kun fantasien 
der sætter grænser for aktiviteterne og 
du har selv et ansvar for at være med til 
at gøre det sjovt.
Kontaktperson: Leif 21 48 05 23

 Familielejr
Uge 27 (2/7 - 9/7) Vegetarisk! Alkoholfri! 

Vegetarisk, alkoholfri familielejr med 
mulighed for stemmetræning, yoga/
bevægelse, meditation og nærvær i 
naturen. At arbejde med stemmens 
kraft er et stærkt værktøj der giver dig 
mulighed for at komme i bedre kontakt 
med dine følelser og krop. At være nær-
værende i naturen virker afstressende 
og vækker følelsen af at være levende. 
Der kræves ingen forkundskaber, og der 
er masser af plads, tid til at hygge med 
børnene.
Kontaktpersoner: Makaya Larsen 72 49 63 46 og
Leif 21 48 05 23 
Yoga: Maria Calmander, uddannet yogalærer
Meditativt nærvær i naturen: Michael Borregaard 
27584623, mkborregaard@gmail.com
Stemmetræner: Michael Jensen 27642724 
michael@4cast.dk. 
Du kan læse mere om stemmetræning på 
hjemmesiden: www.stemmenspalads.dk
”don’t push the river, it flows by it self”

 Familielejr
Uge 28 (9/7 - 16/7) Alkoholfri! 

Succesen fra sidste år fortsætter! Vi får 
en rigtig god og hyggelig uge med leg, 
afslapning og fordybelse. Vi vil gå op i 
madlavning, brødbagning, samvær og 
forskellige aktiviteter. Du vil møde en 
mangfoldig gruppe fra Paraplyen Oden-
se, som startede denne uge. Dagen for-
løber typisk med boldspil, strandture, 
udflugt til Drejø med madpakke og 
med mulighed for museumsbesøg, sol-
badning, bål, spil, kunstmaling osv. Lej-

ren har bemandet Tegneworkshop for 
voksne og børn med tegneture rundt 
på øen. Derudover holder vi festaften. 
Vi har nogle praktiske grise hvis en god 
ide skulle opstå. Det er i høj grad den 
aktive deltager, der er med til at skabe 
et godt og aktivt miljø i lejren.
Lejren er også institutionsvenlig.
Vi kommer alle med forskellige forvent-
ninger til lejren. I stedet for at lave en 
strømlinet lejr, dyrker vi mangfoldighe-
den - der er plads til alle.
NB! På og udenfor lejrområdet, gælder 
reglen, at det er alkoholfrit. Overtræ-
delse medfører bortvisning fra lejren.
Kontaktpersoner: Leif 21 48 05 23 

 Familieuge, musik om lejrbålet,  
 modetegninger, parkour og økologi
Uge 29 (16/7 - 23/7) 
En uge, der står i hyggens og afslap-
ningens tegn. Der er aktiviteter for bør-
nene, og der er tid til snak og gåture for 
de voksne. Aktivitetsniveauet er op til 
os selv. Vi har økologi i tankerne ugen 
igennem også når vi laver mad. 
Medbring akustiske instrumenter (vi har 
ingen el) og historiefortællinger.
Kontaktpersonerne vil ugen igennem 
fungere som ”praktiske grise”, svare på 
spørgsmål samt stå for den overord-
nede organisering. 
Kontaktpersoner: 
Gry 27 62 12 73, Giske 30 22 02 97, Freja 28 26 76 96

 Ungdomslejr
Uge 30 (23/7 - 30/7)

En uge med fest, grin og afslapning i 
selskab med andre unge mennesker. 
Ungdomslejren minder mest af alt 
om en lille festival, der med årene har 
udviklet sin egen unikke kultur og stem-
ning. Hvis vejret tillader det, tager vi til 
havnen for at bade og samle kræfter 
til nattens eskapader. Alle, nye som 
garvede, er meget velkomne, så mød 
talstærkt op (evt. med guitar) til en fed 
uge i selskab med andre friske og fest-
lige unge mennesker fra hele landet.
Se også ugens facebook:  
www.facebook.com/group.php?gid=5264273746
Kontaktpersoner: Tom 29 84 90 44
Sune 51 89 15 59 

 Indianer familielejr
Uge 31 (30/7 - 6/8) 

Familieølejr med inspiration og ritualer 
fra de oprindelige folk. Naturen som 
udviklingsrum. Inkaerne og andre 
naturfolks traditioner danner rammen 
for den rejse vi sammen skal på i uge 
31. De 4 elementer vand, jord, sol og 
vind, forskellige ceremonier og ritualer 
som trommerejser, svedehytte og natu-
rens tegn og fortællinger, vil i ugens løb 
give os mange store oplevelser, indsigter 
og redskaber til at give livet flere nuan-
cerer, gøre det mere enkelt og kraft-
fuldt. Hver dag, aften og måske også 
en nat, vil der være øvelser og forskellige 
ceremonier man frit kan komme til. En 
særlig svedehyttebygning med pil og 
sten efterfulgt af en renselsesceremoni 
bliver et af ugens mange højdepunkter.
Tag endelig din tromme, rasle, fløjte 
eller andet med.
Igangsætter: Bente Hovendal 60 60 74 40 
bentehovendal@earthwalker.dk, www.earthwalker.dk
Regnskabsfører: Vibeke Nielsen 29 89 01 12
vibeke@tagetvalg.dk, www.tagetvalg.dk

 Venindelejr
Uge 32 (6/8 - 12/8)

Styling, champagne, tøsefnidder.
Lejremnet er ikke egnet til børn. Vi 
prøver for første gang, at lave en ølejr, 
som udelukkende er for piger/kvinder 
i alderen 16-29 år. Vi skal hygge med 
styling velvære og hvordan man lægger 
en god makeup. Der vil blive tid til en 
god flaske champagne, solbadning og 
en masse tøsefnidder ved bålet. Kom 
og vær med til, at skabe årets FEDESTE 
uge.
Igangsætter: Melanie Larsen 27 63 07 33

For- og efterlejr
Uge 25 (18/6 - 25/6) og uge 33 (12/8 - 18/8)
Tilmeld dig hvis du er fysisk stærk og 
vil være med til at rejse og lægge lejren 
ned. Deltagelse er gratis. 
Kontaktperson: Leif 21 48 05 23, jessen.leif@gmail.com

skarøskarø
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Vand, musik, 
sjov og samvær
Vejlø er:
Ukompliceret ferie med (kommende) 
og nye venner, børn, fædre, søskende, 
(sviger)mødre, børnebørn, kærester og 
koner, eller kom alene og mød alle de 
andre. Vejlø Ø-lejr på en ”øde” ø - der 
er én eneste gård og hverken veje eller 
trafik - og du er altid velkommen på 
Vejlø.
Øen ligger i den smukke Nakskov Fjord, 
ca. ½ times sejlads fra Nakskov havn 
med postbåden Vesta.  Stranden er 
ideel for småbørn med lavt og stille 
vand. Her ligger vi også i sandet og 
nyder solen. Vi bader fra bådebroen 
eller tømmerflåden. 
Lejrpladsen ligger midt på øen, omgivet 
af popler og frugttræer, der giver læ for 
vejr og vind.
”Hesteskoen” er lejrens hjerte. Det er 
en stor, åben men overdækket trækon-
struktion, med køkken, borde og bænke 
til leg, spisning, sang eller bordfodbold. 
Her kan du søge ly mod sol og regn.  
Lejrbålet i centrum af Hesteskoen bliver 
samlingspunktet, når mørket falder på.
På gårdspladsen, der ligger på vejen 
ned til stranden, ligger en lille kiosk, 
hvor bla. mobilen kan oplades. Den 
drives af familien der ejer øen, og her 
kan du købe slik, chips plus et mindre 
udvalg af kioskvarer såsom batterier, 
cigaretter, tandbørster m.m. Øl, vin, 
sodavand og spiritus, skal købes i kio-
sken. Du kan få dine kontanter opbeva-
ret sikkert i kiosken.  

På Vejlø kan du:
Holde ferie, lave ingenting, 
møde nye mennesker, nyde 
dine børn – eller de andres, få 
nye venner, falde i søvn under 
stjernerne, se solen gå ned, 
måske se den stå op igen, 
stresse af, snakke hele natten, 
synge ved bålet til guitarens smægtende 
toner, prøve kræfter med windsur-
fing, kajakræs, kanoer, vandcykel og 
vandski, spille bordfodbold, billard, 

poker, volleyball, petanque, bordtennis, 
Backgammon, Risk og Trivial Pursuit 
eller køre på ethjulet, riste skumfiduser, 
bytte sovebamser, klatre i træer, gå på 
krabbejagt og slumre hen til historie-
læsning.
Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau. 
Vi har ingen lejrchef og ingen skemaer 
over aktiviteter og opgaver. Her finder vi 
ud af at løse de praktiske opgaver hen 
ad vejen, efterhånden som de opstår. 
Til gengæld kan du være med til at 
bestemme dagens menu, når du går på 
madholdet og fx lære at lave helstegt 
pattegris over bål eller pandekager til 
en hyggeeftermiddag - eller midt om 
natten. Fjorden giver masser af mulig-
heder for vandaktiviteter og for at gå på 
opdagelse på de nærmeste øer.

I alle ugerne kan du prøve kræfter med 
windsurfing, kajakker, kanoer hvis 
vejret tillader det. Materiellet er funkti-
onsdygtigt, men kun til sjov og hygge, 
ikke sport på eliteplan. Vi har masser 
af redningsveste (påbudt ved sejlads), 
svømmeveste, våddragter, og en motor-
båd som fungerer som følgebåd - men 
sejlads foregår, som alt andet på øen, 
på eget ansvar. 
Lejradresse:  Vejlø Ølejr, 4900 Nakskov
Lejrtelefon:  54 93 12 99
Ø-mail:  vejloe@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.vejloeoelejr.dk
Kontaktperson: Jette  28 92 42 22 /33 31 47 68  
Transport: Tag til Nakskov Station med enten 
tog fra København eller rute 800 fra Odense  
(www.rute800.dk). Fortsæt ud af vejen mod 
havnen, drej til venstre i det lysregulerede kryds og 
gå ca. 3-400 m. langs kajen. 
Der er ca. 10 min. gang til Nakskov havn hvor 
postbåden ligger ud for Havnegade nr. 29.
Skriv Havnegade 29 i vejfeltet på krak.dk, så får du 
et kort frem af havnen.

Afgangstider fra Nakskov: 
 Mandag-fredag: 9.00* og 16.30
 Lørdag: 9.00* og 15.30 
 Søndag: 15.30
* NB!: Hvis du ønsker at sejle med morgen-båden 9.00 er det en god 
ide at kontakte Otto, som sejler båden, dagen før og bestille plads. 
Otto kan fanges på tlf. 3053 4236 Morgenturene er nemlig tit besat 
af turister der sejler ud og oplever Nakskov fjord - og det er jo ærger-
ligt at stå i Nakskov og måtte vente til eftermiddagsbåden.
Afgangstider fra Vejlø: 
 Mandag-fredag: 17:15
 (enkelte pladser 12.30)
 Lørdag: 12.30 og 16.15 
 Søndag: 16.15
Postbådens priser:
 Voksne t/r:  90 kr. Børn t/r:  60 kr.
 En-dagsbillet (svip-tur) t/r   
 Voksne: 50 kr. Børn: 30 kr.

 Familieuge - vandsport
Uge 27 (2/7 - 9/7)

I denne uge er det hygge og familie 
samvær der vægtes. Der vil være tilbud 
om aktivitet for børn, unge og voksne i 
form af leg på vand hvis altså vejret til-
lader det. Vi laver vandski-skole for alle.
Ellers har vi ”Bananen” til at trække 
efter speedbåden. Igangsætteren har 
speedbådscertifikat og er sejlkyndig.
Der er selvfølgelig også vores kanoer, 
kajakker og vandcykel. Vi nyder den 
børnevenlige strand, ser solnedgang, 
bager pandekager, snobrød og laver 
popcorn og skumfiduser ved bålet. 

 kreativ Uge 
 Uge 28 (9/7 - 16/7)
I denne uge er der mulighed for at 
udfordre sin kreative side. Vi prøver 
os frem med malerier på forskellige 
materialer såsom sten, træ, lærreder og 
glas. En dejlig aktivitet for både børn 
og voksne. Vi ser på solnedgangen og 
lader os inspirere, mødes ved bålet og 
bager snobrød og laver popcorn. Er 
vejret med os hygger vi ved stranden og 
nyder godt af de forskellige former for 
vandsport vi kan tilbyde.

 scenen er din
Uge 29 (16/7 - 23/7)

Denne uge starter med at brag af en 
fest lørdag, hvor vi fejrer Vejløs 40 års 
jubilæum. Der kommer mange nye og 
gamle Vejlønitter og deltager, og ingen 
kan på forhånd sige, hvor mange vi bli-
ver. Mandag starter vi op med ”Scenen 
er din”, hvor vores kyndige igangsættere 
kaster sig ud i et sammensurium af 
musik og glæde.”Scenen er din” går ud 
på, at du får scenen - enten alene, eller 
sammen med andre du finder i løbet af 
ugen. Du får chancen for at underholde 
en masse dejlige mennesker med det, 
du har at byde på. Det kan være alt, 
lige fra musik, dans og stand-up eller 
hvad du har lyst til. Så fat violinen, gui-
taren, din sprøde sangstemme og mød 
op og sæt dit præg på ugen.

 Familie, samvær og hygge
Uge 30 (23/7 -CCCC30/7) 

Denne uge har endnu ikke noget fast 
tema, men som i alle de foregående 
uger tilbyder vi muligheden for forskel-
lige former for vandsport, sejle i kano 
og kajak og dase på stranden. 
Vi opfordre til at følge med på hjem-
mesiden da der stadig arbejdes med at 
finde et tema.

 Familie, samvær og hygge
Uge 31 (30/7 - 5/8) 

Denne uge har endnu ikke noget fast 
tema, men som i alle de foregående 
uger tilbyder vi muligheden for forskel-
lige former for vandsport, sejle i kano 
og kajak og dase på stranden. 
Vi opfordre til at følge med på hjem-
mesiden da der stadig arbejdes med at 
finde et tema.
Kom med spændende ideer som de 
fleste kan deltage i, så har regnskabsfø-
reren midler parat.

VejløVejlø
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krop, sind, ånd
- i pagt med naturen
Drejø ligger en god times sejltur fra 
Svendborg i det sydfynske øhav. Øen 
har købmand, posthus, museum og 
kro. Lejren har elektricitet, stort køkken- 
og opholdstelt, aktivitetstelte, badehus 
med sauna, hygiejniske private toiletfor-
hold og bålplads. 50 m fra lejren finder 
du badestranden, som er offentlig, men 
kun bruges af os. Overnatning i store 
fællessovetelte eller i eget medbragt 
mindre privattelt.  
Den nedsatte pris for ugerne 26 og 
33 forudsætter, at man deltager i hhv. 
opsætning eller nedtagning af lejren, 
ellers er prisen den samme som på de 
øvrige uger.

Maden er vegetarisk på alle uger.
Tag gerne musikinstrumenter med, 
samt danse-CD’er til festen. Til uge 27, 
29, 30, 31 og 33 skal du medbringe 
et skridsikkert underlag samt tæppe/
lagen til at tage over dig. Familieugerne 
28, 30 og 31 er for alle – par såvel som 
enlige med og uden børn.
Lejradresse:  Drejø Skovvej 15A, Drejø,
 5700 Svendborg
Lejrtelefon:  51 80 55 44
Ø-mail:  info@drejoe-oelejr.dk
Hjemmeside:  www.drejoe-oelejr.dk
Deltagerantal:  Højst 65 deltagere, dog evt.  
 flere på familieuger
Ankomst/afrejse: Fra lørdag morgen til lørdag  
 eftermiddag
Færge/transport: Færge fra Svendborg havn.  
 www.hoejestene.dk.  
 Om lørdagen henter vi bagagen 
 ved færgen, de sidste tre 
 afgange. Det tager ca. 20 min.  
 at gå til lejren.

 Flow of life – intuitiv danseuge
 og opsætning af lejren
Uge 26 (25/6 - 2/7) Vegetarisk! Ø OBS ca. halv pris. 
Børn: kr. 420, Unge: kr. 470, Voksne: kr. 550.
Pulsen kommer op, sanseligheden bliver 
vækket til live, og din indre dans slippes 
løs i en tryg atmosfære. Bliv en del af et 
intenst vibrerende rum, der kommer til 
at emme af nærvær, intimitet og livsglæ-
de – tilsat knus og djævelsk go’ musik. 
Flow-kurset kører på lavt blus de første 
dage, mens vi sammen sætter lejren op. 
Igangsættere: Virendra flow@flowoflife.dk 
Prana Leth 28 71 88 40
Regnskabsfører og lejropsætningskoordinator: 
Jens Peder Andersen 42 92 47 50, a.jensp@gmail.com
Madigangsætter: Raluca Høirup, raluca@hoirup.dk

 shamanisme og psykodrama
Uge 27 (2/7 - 9/7) Vegetarisk! Ø

Shamanistiske rejser, meditation, dans 
og sang i cirklen og kontakt med natu-
ren. Medbring liggeunderlag, tæppe, 
skrivegrej, evt. rasle og evt. tromme.
Inspiration til nye veje og ny gnist. Prøv 
psykodrama – en blid oplevelsesoriente-
ret metode til selvudvikling. Ex. familie-
opstilling, visioner, drømme...
Igangsættere: Christa Baumgartner, 
christabaumgartner@email.dk og 
Gitte Johansen, www.psykodrama-terapi.dk  
Regnskabsfører: Jens Uglebjerg 31 18 20 00
Madigangsætter: Lea Johansen, 
leajohansen60@hotmail.com

 Børn og voksne i fælles ånd 
 – familieuge. 
Uge 28 (9/7 - 16/7). Vegetarisk! Ø
Ugen forløber med aktiviteter, som er 
tilrettelagte, så børn og voksne sammen 
kan deltage og gennem morgengymna-
stik, leg, dans og teater dele indtryk og 
oplevelser. Som deltager kan du tilbyde 
at lave en fællesaktivitet. Ugen skabes, 
når vi er der. Bærende er udfoldelsen, 
nærværet og fællesskabet.  
Igangsættere: Jesper Nissen 30 79 68 08, 
Sanne Munch 29 76 20 70, Jan Dalmose 61 72 85 80
Kontaktperson: Henning Tofte 60 89 95 40
toftehenning@ofir.dk
Madigangsætter: Nina Kirk 22 44 22 65

 

 klassisk
  yoga, afspæn-
ding og meditation
Uge 29 (16/7 - 23/7) 
Vegetarisk! Ø
Fysiske yogaøvelser, 
åndedrætsøvelser, 
meditationsteknikker. 
Om aftenen sufi-
dans, afrikansk dans 
og sang. Kombineret 
med det enkle, natur-
lige udeliv kalder 
dette noget frem i 
os, som vi er ved at 
glemme.
Igangsætter: Omkara Ananda, omkara108@yahoo.com
Regnskabsfører: Jan Lemser, janlemser@dbmail.dk
Madigangsætter: Rasal Skovgaard 86 10 88 66

 mindfulness – familieuge
Uge 30 (23/7 - 30/7) Vegetarisk! Ø

Ro, fordybelse og nærvær i naturen. 
Mindfulness i hverdagen er at være til 
stede her og nu også i stressede situa-
tioner. Lær nærvær gennem åndedræts-
øvelser, meditation, yoga på stranden, 
mindful-walking og inquiry i gruppen. 
Det anbefales, at du følger forløbet hele 
ugen. For de større børn er der rollespil 
og teatersport med Jan.
Igangsætter: Birthe Moksha, www.moksha.nu   
Regnskabsfører: Inki 27 12 30 89, inkimann@gmail.com
Madigangsætter: Martin Sølvmose 
Børneigangsættere: Eva Skovlund Petersen og 
Jan Dalmose 61 72 85 80

 Familieopstillinger og 
 healingsmassage – familieuge
Uge 31 (30/7 - 6/8) Vegetarisk! Ø
Sjælen taler til dig. Fysiske spændinger 
er psykiske blokeringer, der kommer 
frem under healingsmassage og fami-
liekonstellationer. Tyd budskabet og lev 
livet stærkere. Til massagen anbefales at 
medbringe liggeunderlag, 2 gamle lage-
ner og 20 kr. til køb af allergi-/duftfri 
massageolie. 
Igangsættere: Joachim H. Palvig 30 95 22 38 og 
Grete Haugen 51 94 74 90, innerconsult@gmail.com  
Regnskabsfører: Kim Højrup 21 71 43 09
Madigangsætter: Gedved 21 96 64 92
Børneigangsætter: Tine Jensen 61 26 89 81  

 sex, erotisk dans og sans
Uge 32 (6/8 - 13/8) Vegetarisk! Ø

Personlig udvikling gennem arbejde 
med seksualiteten. Styrk din selvtillid 
i parforhold, din erotiske blomstring, 
samt din afsættelighed. Bevidstheds-, 
kontakt- og kropsøvelser. Vi udforsker, 
nyder og fejrer vores seksuelle selv via 
dans, stemme, billed og digt – med 
dybde og følsomhed.
Igangsættere: Pia Struck, pia@seksualterapi.dk og 
Kirsia Isabella Olufsen, www.lystgrotten.dk
Regnskabsfører: Peter Rasholm, rasholm@gefiberpost.dk
Madigangsætter: Anne-Marie Laursen, 
mallory_knox_6@hotmail.com

 klassisk yoga, afspænding   
 og meditation
Uge 33 (13/8 - 20/8) Vegetarisk! Ø OBS ca. halv pris. 
Børn: kr. 420, Unge: kr. 470, Voksne: kr. 550. 
Samme program som uge 29 + i de 
sidste par dage hjælper vi hinanden 
med at tage lejren ned, samtidig med et 
fortsat yogaprogram.
Igangsætter: Omkara Ananda, omkara108@yahoo.com
Regnskabsfører: Anna Sophie Pedersen 31 17 74 01
Madigangsætter: Heidi N.Thomsen 22 73 43 00 
Lejrnedtagningskoordinator: Jens Peder Andersen
42 92 47 50, a.jensp@gmail.com

Vi anbefaler tilmelding via Billet-
net, da mange uger bliver udsolgt. 
Kommer du uden billet til en 
udsolgt uge, vil du blive afvist.

Læs mere om lejren og de enkelte uger på 
hjemmesiden: www.drejoe-oelejr.dk

PrakTIske oPlysnIngerDrejøDrejø
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ølejr er meget mere  
end lejr på en ø! 
Ølejr er en billig ferie i Danmark.
Kost og aktiviteter er med i prisen
Ølejr er skov, strand, slentreture, 
smukke solnedgange og sange  
ved lejrbålet
Ølejr er fællesskab og samvær 
med andre mennesker 
Ølejr er også et afslappende fristed,
hvor du kan være dig selv
Ølejr er en enkel ferieform - tæt på naturen
Ølejr har forskellige temaer, men det er 
mest af alt op til dig selv, hvad der skal ske
Ølejr er stærkt vanedannende 

På en ølejr kan du møde mennesker i alle 
aldre og fra alle samfundsgrupper. 
Faciliteterne er primitive, og vi bor i telte 
tæt på naturen. Sovetelte findes på lejren, 
men du skal selv medbringe madras eller 
underlag.
Vi er fælles om madlavning, indkøb, opryd-
ning og hvad der ellers skal gøres. 
På de fleste ølejre er der en igangsætter til 
at vejlede dig, hvis du har lyst til at give dig 
i kast med nogle af ugens tilbud. Og der vil 
også være en af ugens deltagere, der er 
regnskabsfører og holder rede på ugens 
økonomi. Men der er ingen leder. Det er al-
les fælles ansvar at få ugen til at fungere.
Ølejrbevægelsen består af 9 forskellige lejre, 
fordelt rundt om i landet. De 9 lejre har for-
skellige emner, som du kan læse mere om 
andetsteds i brochuren. De fleste af ølejre-
nes uger er af 7 dages længde og strækker 
sig fra lørdag til lørdag (ved uger af anden 
længde angives dagenes antal under den på-
gældende uge).
Du kan bestille flere brochurer hos vores 
sekretær ved at ringe til tlf. 70 22 55 81 el-
ler maile til info@oelejr.dk. 
Vil du vide mere om de enkelte ølejre eller 
om de konkrete emner, ring da til de på-
gældende ølejres kontaktpersoner. Alle lejre 
har hjemmesider, hvor du kan finde flere 
oplysninger. Telefonnumrene og hjemmesi-
deadresserne finder du på de sider i bro-
churen, der omhandler de enkelte lejre.

ølejrbevægelsen
Ølejrene arrangeres af Ølejrbevægelsen, 
som er et nonprofitforetagende. 
Når du har deltaget på en af sommerens 
uger, bliver du automatisk medlem af be-
vægelsen et år frem og får også tilsendt næ-
ste års brochure. En gruppe fra hver ølejr 
planlægger og afholder sommerens uger. 
Dette arbejde udføres af frivillige. ”Øgrup-
perne” bliver sammensat hvert år i septem-
ber, og alle medlemmer af bevægelsen kan 
melde sig til at deltage i dette arbejde. 
Spørg på din uge, hvis du vil vide mere om 
bevægelsen. Har du spørgsmål, kan du 
kontakte vores sekretær ved at ringe til tlf. 
70 22 55 81 i tele fontiden eller ved at 
maile til info@oelejr.dk.

ølejrbevægelsens adresser:
Ø-mail: info@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.oelejr.dk
Postadresse: Ølejrbevægelsen 
 Skælskør Landevej 22
 4262 Sandved
Telefonnummer:  70 22 55 81 
CVR-nummer:  32 77 43 18
Kontortid: torsdag  kl. 18.00-20.00
 fra 7. april - 18. august 2011

Tilmelding 
Du kan købe en billet via BILLETnet enten 
på posthuset eller over Internettet. Sidste 
dag for køb af billet over BILLETnet er tirs-
dagen, før ugen starter, men tilmelding er 
også mulig på selve ølejren (se under pkt. 
3) - du kan ringe til ølejren og få at vide, 
om der er ledige pladser.  

1. Billetkøb via BIlleTnet på posthuse
Du køber billet til den ønskede uge på et af 
de posthuse, der er med i BILLET-net. Opgiv 
ugens startdato sammen med navn, adresse 
og telefonnummer, så vi kan meddele dig 
eventuelle ændringer eller aflysninger. 
Når du har købt billet, er du sikret plads på 
ugen - husk at tage billetten med, den er  
bevis på, at du har betalt for opholdet.

2. Billetkøb via BIlleTnet over Internettet
Du køber billet til den ønskede uge på 
hjemmesiden www.billetnet.dk eller via lin-

ket på hjemmesiden www.oelejr.dk. Det vil 
fremgå, hvilke oplysninger du skal indtaste. 
Du kan enten betale med dankort eller få 
et reservationsnummer til personlig afhent-
ning af dine ølejrbilletter på dit posthus. 
Når du har købt billet, er du sikret plads 
på ugen - husk at tage billetten med, den 
er bevis på, at du har betalt for opholdet. 
Hvis du får billetten pr. mail og selv printer 
den, husk da at tage den side med selve 
billetten med, det er kun den der er bevis 
for at du har betalt.
NB! Du kan ikke være sikker på at der  
 åbnet for køb af billet via BILLETnet samti-
dig med at brochuren udkommer, tjek 
www.billetnet.dk eller www.oelejr.dk hvor 
det vil blive oplyst hvornår der  åbnes for 
køb af billetter via BILLETnet.

3. Tilmelding på ølejren i sæsonen
Når du har valgt den uge, du gerne vil 
deltage i, ringer du til ølejren og spørger 
regnskabsføreren, om der er ledige plad-
ser på den pågældende uge. Du tilmelder 
dig og betaler for hele ugen eller for nogle 
af ugens dage hos regnskabsføreren, når 
du møder op på ølejren. Der kan kræves 
gebyr svarende til gebyret fra BILLETnet. 
Enkelte emneugers program forudsætter 
dog, at du deltager hele ugen (det angives 
i så fald under den enkelte uge). Kommer 
du uanmeldt til en udsolgt uge, risikerer 
du ikke at kunne deltage, da deltagere 
med billet har fortrinsret. 

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling ved afbud
Hvis du alligevel ikke kan deltage i ugen og 
må melde afbud, kan dette ske indtil 14 
dage, før din uge starter. Du skal ringe til 
Ølejrbevægelsen og melde afbud og deref-
ter sende dine billetter til vores adresse. Vi 
refunderer så beløbet minus 50 kr. pr. bil-
let, men du kan ikke forvente at modtage 
pengene før efter sæsonen. Du kan ikke 
melde afbud på posthuset eller over Inter-
nettet. 

Bytning af billetter
Det er muligt at ændre billetterne til en an-
den uge på enten samme eller anden ølejr 

på postkontoret eller internettet, under for-
udsætning af, at der stadig er ledige plad-
ser. 

Tilbagebetaling ved sygdom
Bliver du syg, skal du melde afbud til regn-
skabsføreren på ølejren, hvor du har til-
meldt dig, senest ved ugens start. Du skal 
derefter sende din billet og lægeerklæring til 
Ølejrbevægelsen. Efter sæsonen refunderer 
vi beløbet minus 50 kr. pr. billet.

Tilbagebetaling ved aflysning 
Hvis en uge aflyses, kan du få billetten re-
funderet på posthuset. Vi har dog kun mu-
lighed for at oplyse dig om en evt. aflysning, 
hvis du oplyser dit navn og telefonnummer 
samtidig med, at du køber billetten. 

anden form for tilbagebetaling
I andre tilfælde tager Ølejrbevægelsen stil-
ling til en eventuel tilbagebetaling efter sæ-
sonen. 

Undtagelser, forbehold og ansvar
1. En uge kan aflyses. I så fald kan du 
komme på en anden uge, hvor der er 
plads, eller du kan få pengene tilbage på 
posthuset. 
2. De enkelte uger kan have særlige krav 
eller afvigelser (vegetarisk kost, spiritusfor-
bud, atypisk længde, påkrævet deltagelse 
hele ugen, begrænset deltagerantal, ugen er 
uegnet for børn). Dette angives i denne bro-
chure på den pågældende ølejrs side.
3. Hvis der på en ølejr opkræves et admi-
nistrationsgebyr, når du først betaler for 
den valgte uge hos regnskabsføreren efter 
din ankomst til ølejren, angives det i denne 
brochure på den pågældende ølejrs side.
4. Dyr må ikke medtages (bamser og tøj-
dyr er dog velkomne). 
5. Personlige ejendele er ikke dækket af 
bevægelsens lejrforsikring. 
6. Ølejrbevægelsen påtager sig intet an-
svar i forbindelse med forløb, der har eller 
kan få terapilignende karakter. 
7. Ølejrbevægelsen påtager sig intet an-
svar i forbindelse med trafikforsinkelser, 
strejker, lockouts eller force-majeure-situa-
tioner.

PrakTIske oPlysnIngerHVaD Bør jeg VIDe?



ølejrbevægelsen 
Skælskør Landevej 22, 4262 Sandved, Tlf: 70 22 55 81 
Ø-mail: info@oelejr.dk, Hjemmeside: www.oelejr.dk 
Ring eller mail efter flere brochurer
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Familie-
lejr
Alkoholfri

Familieuge, 
musik, 
kunst, økologi

Indianer 
familielejr

VenindelejrUngdoms lejr

Rytmisk 
uge
NB! 11 dage
(9/7-20/7)

Klezmer-
og balkan- 
musik

Dansk 
spillemands-
musik og 
pileflet

Arbejds-
dage
NB! 3 dage
(20/7-23/7)

Nordisk 
folkemusik 
og -dans I

Håndværk
Kun salg via 
BilletNet

HåndværkHåndværk Håndværk
Kun salg via 
BilletNet

Håndværk EfterlejrHåndværk
Kun salg via 
BilletNet

Børn og 
voksne i 
fælles ånd 
- familieuge

Familieopstil-
linger og hea-
lingsmassage 
– familieuge  

Sex, erotisk 
dans og sans

KlassiskYoga, 
afspæn ding 
og meditation 
(OBS ca. halv pris)

Kreativ uge Scenen er din Familie, 
samvær og 
hygge
(NB: 6 dage)

Familie, 
samvær og 
hygge

FamilielejrFamilielejr
(Økologisk)Ø 

Familielejr Familielejr
(NB: 6 dage)

Nordisk 
folkemusik
og -dans II

Forlejr 

Forlejr 

FamilielejrFamilielejr

Leg, spil 
og hygge

Bøsse-ølejr Sang, dans 
og musik

Mad til 
enhver tid

Irsk uge

Råhygge for 
børn, unge 
og voksne

Hyggelig 
familielejr 
for børn, unge 
og voksne

Røsnæs-ugen 
(musik-spil- 
børn)

’Se frygten i 
øjnene’

Fantasi og 
magi

Nærværets 
muligheder

5Rytmer Krop, dans, 
kærlighed og 
fællesskab

www.
TheCamp.dk 

Familielejr 
med børn 
og voksne
i centrum

Forlejr

Efterlejr
(5/8-10/8)

Forlejr 

Familieuge - 
vandsport

Rosinen i 
pølseenden 
(NB: 6 dage)

Familie-
lejr
Alkoholfri

Familie-
lejr
Alkoholfri

Efterlejr 

Efterlejr Forlejr 

Kvindelejr 
2010 
NB: starter 
mandag

skarø

Hjerk

lyø

samsø

Drejø

Vejlø

omø

røsnæs

græs-
roDs-
gårDen

25 26 27 28 29 30 31 32 33
18/6-25/6 25/6-2/7 2/7-9/7 9/7-16/7 16/7-23/7 23/7-30/7 30/7-6/8 6/8-13/8 13/8-20/8

Klassisk Yoga, 
afspænding 
og meditation

Mindfulness - 
familieuge

Shamanisme 
og psyko-
drama

Flow of Life 
+ forlejr
(OBS ca. halv pris)

ugeoverSigt 2011
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Familie  

Unge  

Musik/sang/dans

Krop/sind/ånd

emnekoDer     

Bøsser  

Kvinder

Computer  

Vegetarisk uge  

Alkoholfri uge  

Økologisk uge  Ø

PrIser 2-14 år 15-24 år 25-∞ år
1 dag
lejrtilmelding 85 110 150

  7 dage 595 770 1050

Prisen er inklusive kost. Der kan opkræves et mindre beløb for 
nogle af lejrens aktiviteter - ring og spørg på den pågældende 
lejr. Billetter kan købes over BILLETnet 70 15 65 65, kl. 10-21, 
dog kun til HELE uger. Der tillægges gebyr. Ved ølejr-uger af 
anden længde end 7 dage er prisen dagsprisen ganget med 
antal dage. Børn under 2 år deltager gratis. 
Er du eneforsørger, skal du kun købe billet til dig selv 
og til de 2 ældste af dine egne børn; nummer
3, 4 osv. af dine egne børn deltager gratis. Dog 
skal der betales reservationsgebyr for hvert 
enkelt barn.


