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HJERKHJERKHJERK
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. En uge med spas, spil og spon-
tanitet. Vand, vildskab og - om vejret vil 
- varme. Sang, musik og festivitas i den 
lyse sommernat.
Du kan smede en kniv, støbe et smykke 
i sølv eller lave konge- og dronninge-
kæder, hvis du har lyst. Er du mere til 
læder, kan du lave din egen pung, bælte 
med mere, og du kan karte og spinde, 
skære i fedtsten, flette i pil eller brænde 
i mile. Du kan også lave ingenting. 
Ligge på tømmerflåden og lade døgnets 
timer flyde sammen, alt imens satellit-
terne parrer sig på nattehimlen og nat 
igen bliver til dag.
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 højdepunkt, og 
aftenbålet er hele lejrens hjerte. Under 
stjernerne bliver der ofte sunget og for-
talt historier - her opleves fællesskabet, 

mens børnene falder i søvn under åben 
himmel.
Området er rigt på sjældne planter og 
forsteninger, som man kan finde på en 
vandretur langs fjorden. Stranden er 

stenet, men vi har en tøm-
merflåde, som er god at 
bade fra, og de mindre børn 
kan lege i soppebassinet på 
lejrpladsen.

Lejrpladsen har vi indrettet, 
så vi bruger de muligheder, 
naturen giver os f.eks. opbe-
varer vi maden i jordkælde-
ren. Toiletterne er primitive, 
men har sommerens smuk-
keste 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: Susanne 30917385

Lejradresse:  Hjerk Ølejr
 Rævehøjvej
 7870 Roslev
Lejrtelefon:  97 57 91 30
Kontaktperson:  Susanne 
 30 91 73 85
Deltagerantal:  max. 
 60 personer

På Hjerk har også små uger 
deres egen charme. Derfor gen-
nemfører 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 før-
ste del af ugen. Så kommer du 
bedst med i ugens fællesskab.

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 mulighed for at hente dig. Hvis du 
giver lidt til benzinen, plejer det ikke at 
være et problem.
Der er ingen telefonboks i Hjerk By, så 
det er bedst at ringe fra Skive.
Lørdag går den sidste bus fra Skive til 
Hjerk kl.14.10.
Er du i bil: Fra Skive kører du mod 
Nykøbing Mors til frakørslen mod 
Holstebro. Derefter første vej på højre 
hånd mod Hjerk. Ca. 1 km efter drejer 
du til venstre mod V. Hjerk, og fortsæt-
ter ca. 5 km, til asfaltvejen stopper. 
Der drejer du til højre ad grusvejen og 
fortsætter, indtil du når lejren.

Hygge, humle og håndværk
På Hjerk har vi samme tema som-
meren igennem, ”hygge, humle og 
håndværk”.
Al håndværk er baseret på gode gamle 
håndværkstraditioner. Værktøj og 
materialer er at finde på lejren. I år har 
vi valgt ikke at have igangsættere. Til 
gengæld vil der være to regnskabsføre-
re. Den ene tager sig af kostregnskabet, 
og den anden er ansvarlig for værktøj 
og materialer i nørkleteltet. Kom glad 
og frisk til en uge under åben himmel 
og husk endelig musikinstrumenterne.

Forlejr
Uge 25 (17/6 - 24/6)
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: Susanne 30 91 73 85

  Håndværk
Uge 26 (24/6 - 1/7)

  Håndværk
Uge 27 (1/7 - 8/7)

  Håndværk
Uge 28 (8/7 - 15/7)

  Håndværk
Uge 29 (15/7 - 22/7)

  Håndværk
Uge 30 (22/7 - 29/7)

  Håndværk
Uge 31 (29/7 - 5/8)

Lejr for familier med børn med adhd og 
autisme spektrum.

  Håndværk
Uge 32 (5/8 - 12/8)

Tilmelding: Kasper 40 93 04 42

Efterlejr
Uge 33 (12/8 - 19/8)
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: Susanne 30 91 73 85

HJERKHJERKHJERK SAMSØ
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Sol, sommer og Samsø
– familieølejr
for børn og voksne

Med det mener vi at det handler om 
at børn og voksne har det godt og at 
alle får en dejlig ferie, fyldt med dejlige 
minder. Hos os er vi alle igangsættere, 
og der er ikke to uger, der er ens. En 
uge sker der måske en masse musikalsk, 
en anden er det ren hygge børn og 
voksne sammen, og i en tredje laves der 
en masse sport og leg. Mulighederne 
er talrige, og alle kan være med til at 
sætte sit præg på, hvad der sker i lige 
præcist den uge, man vælger. Man 
ved først hvordan ugen blev, den dag 
man tager hjem. Vi har de telte, som 
du skal sove i, og i lejren er der alt lige 
fra tallerkener til puslespil, så du skal 
bare have dit tøj, sovegrej og sovedyr 
med (tandbørste, shampoo, sæbe, dyk-
kerdragt, fiskestang, hvis du skal bruge 
sådan noget).

Lejren ligger på den nordvestlige side af 
Samsø i de smukke fredede Ballebjerg 
Bakker. Har man først været her, har 
man lyst – ja, nærmest trang - til at 
komme igen år efter år.
Vejret er ifølge de lokale noget af det 
bedste i landet, og der er mange dej-
lige strande og naturområder i lejrens 
nærhed.
Medbring: Egne ideer og engagement!!!
... Og gerne musikinstrumenter af alle 
slags til at gøre aftenhyggen lidt hyg-
geligere.
Vi nyder blot tiden sammen. Sammen 
med vores børn, med de andre voksne, 
med dem vi kender og dem vi kommer 
til at kende, og vi finder altid på noget 
at lave.       
Svar på nogle ofte stillede spørgsmål:• Man må ikke slå sit eget telt op på 

lejren. Vi har kun godkendelse til at 
benytte vores egne telte.• Vi forventer at man overholder 
landets love, også dem der gælder 
rusmidler og alkohol. Vi er ikke sarte, 
men det er en familie lejr, hvor der er 
mange børn og unge der skal tages 
hensyn til, og det forventer vi at du 
også kan/vil.• Der er ingen strøm på lejren, men en 
masse petroleumslamper og gasovne. 
Så lad bare alt det elektriske ligge der 
hjemme... (såsom: dvd, computer, 
hårtørrer, strygejern osv.)• Hver uge har en oprydningsdag/
arbejdsdag, hvor der bliver lavet 
nødvendig vedligeholdelse, ryddet op 
eller lavet noget helt nyt!• Vi har en fast arbejdsplan, så alle 
er med til, at få lejren til at fungere, 
f.eks. at der er måltider på faste 
tidspunkter (af hensyn til de mange 
småbørn og andre meget sultne 
mennesker), på planen er der diverse 
opgaver fra rengøring til at tænde 
lamper. Så der er noget at lave for 
enhver smag.• Man kan kun købe hele uger på 
samsø ølejr og kun over BILLETnet. 
Adgang til lejren fra lørdag kl. tolv. 
Hvis man kommer i bil, skal man i 
god tid bestille plads på færgen.

• Kommer man med offentlig trans-
port, tager man bussen til Nordby, 
og går derfra ud mod Ballebjerg. Du 
kan eventuelt ringe til regnskabsfø-
reren for ugen, som så kan orien-
tere dig om, hvordan du lettest kan 
komme helt ud til ølejren.• Hvis du har lyst til at være med til at 
hjælpe med at sætte lejren op og/
eller at tage den ned i august, så vil vi 
gerne høre fra dig (også gerne insti-
tutioner, seniorspejdere eller andre). 
Du vil få opholdet og rejsen betalt og 
en masse dejligt hårdt arbejde. Har 
du i øvrigt lyst til at hjælpe til med at 
få lejren til at fungere, og har du et 
eller flere talenter som du tror vi kan 
drage nytte af, så er du også meget 
velkommen til at kontakte os.

Regnskabsførerne for de enkelte uger 
kan findes på hjemmesiden for Samsø 
ølejr: www.samsø-ølejr.dk   

Lejradresse:  Samsø Ølejr, Nordby
 8305 Samsø
Lejrtelefon:  86 59 62 99
Ø-mail:  samsoe@oelejr.dk
Kontaktperson:  Lars 44 64 05 04 lars.k.b@tele2adsl.dk
Ankomst:  Tidligst lørdage kl. 12.00
Deltagerantal:  Max. 90 personer

Forlejr
Uge 26 (24/6 - 1/7)
En ølejr rejser ikke sig selv op, så der-
for er alle, der vil hjælpe med at rejse 
lejren i denne uge velkomne, og får 
betalt rejse og kost. Du/i må meget 
gerne være vant til at bruge værktøj... 
du behøver ikke at have været der før, 
men det gør da ikke noget, hvis du er 
en af de “faste” deltagere.
Kontaktperson: 
Ib 48 70 94 21, worre@adslhome.dk

    Familielejr
Uge 27 (1/7 - 8/7)

    Familielejr
Uge 28 (8/7 - 15/7)

    Familielejr
Uge 29 (15/7 - 22/7)

    Familielejr
Uge 30 (22/7 - 29/7)

    Familielejr
Uge 31 (29/7 - 5/8)

    Familielejr
Uge 32 (5/8 - 11/8)

Efterlejr
Uge 33 (12/8 - 19/8)
Vi har altid brug for en stærk hånd til 
at pakke lejren sammen efter sæsonen, 
så jo flere der vil være med jo bedre. 
Principperne er de samme som for for-
lejren. Kost og rejse bliver betalt og det 
gør som sagt ikke noget, at du ikke har 
været der før, bare du kommer.
Håber at I møder talstærkt op!
“Det er også din ølejr”
Kontaktpersoner:
Lars 44 64 05 04 og Kaj 27 13 20 43

SAMSØSAMSØSAMSØSAMSØSAMSØSAMSØ
Sol, sommer og SamsøSol, sommer og SamsøSol, sommer og Samsø
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GRÆSRODSGÅRDENRØSNÆS

 

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 solrige 
steder i Danmark.
Ølejren ligger i naturskønne omgivelser 
mellem marker og skovklædte bakker 
og ligger i øvrigt i nærheden af én af 
Danmarks smukkeste golfbaner! Der 
er gå-afstand til stranden og købman-
den. Selve lejren har sovetelte, et stort 
lejrkøkken, aktivitetstelt, samt bålplads, 
varmt brusebad, sauna og telefon. Luft-
madrasser (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 i alle ugerne er tirsdagen 
særligt koncentreret om børnene. Sam-
men planlægger vi dagen, og ølejren 
stiller gerne materialer til rådighed. 
På den dag, afhængigt af antallet af 
børn, arrangeres skattejagt, vandlege, 

eventyrlege, bål eller hvad vi nu ellers 
kan finde på. Om aftenen serveres der 
børnemenu.

Det er let at komme til Røsnæs 
Fra Kalundborg kører bus 201 til 
Ulstrup. I Ulstrup står du af ved Brug-
sen, følger vejen 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. 800 m). 
Søgekriterier på Krak.dk på Internettet: 
Klik på fanen KORT og indtast: Vej/
husnr.: Slettenshage 7 Postnr./By: 4400 
Kalundborg

Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig en uge, kan 
det ske over BILLETnet. På BILLETnets 

hjemmeside, indtastes ”Røsnæs ølejr” 
under ”Spillested”.
Du kan også deltage enkeltdage og 
komme uanmeldt. Kommer du uan-
meldt, og hvis du samtidig vil være med 
til aftensmaden den dag du kommer, 
så skal du ringe til ølejren dagen før og 
melde din ankomst. Der betales ved 
ankomsten.

Lejradresse:  Røsnæs Ølejr,
 Slettenshage, Ulstrup,
 4400 Kalundborg
Lejrtelefon:  28 63 34 53
Hjemmeside:  www.oelejr.dk/roesnaes
Ø-mail:  mail@golejr.dk
Kontaktperson:  Jannie 26 80 18 46,   
 jannie@golejr.dk

 Familielejr med børn og
voksne i centrum

Uge 27 (1/7 - 8/7)
I uge 27 kan alle uanset alder, få en 
uges glad og hyggelig ferie.
En uge uden et fast program, så vi 
undgår stress og jag og kan tage hensyn 
til humør, vind og vejr, når vi vil i gang 
med noget.
- Vi kan sammen få en aktiv uge med 
boldspil eller en rask gåtur til fyret.
- Eller en rigtig slap-af-ferie med solbad-
ning 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:
Ninna 60 77 74 85, ninna@golejr.dk
Kenny 26 82 33 98, kenny@golejr.dk,
Tage 43 62 09 15, tage@golejr.dk,

 Råhygge for børn, unge 
og voksne

Uge 28 (8/7 - 15/7)
Trænger du til en afslappende uge med 
masser af råhygge så kom. En populær 
uge for både børn, unge og voksne, 
hvor mange kommer igen og nye kom-
mer til. Vi spiller kroket, petanque, 
bridge og meget mere. Har du musik-
instrumenter og/eller gode idéer, så tag 
dem med. Vi kan også gå på opdagelse 
i skov og på strand. Måske møder vi 
mosekonen. 
Kontaktpersoner:
Jannie 26 80 18 46, jannie@golejr.dk,
Gitte 35 39 05 83, gitte@golejr.dk

 Familielejr for børn, unge 
 og voksne.
Uge 29 (15/7 - 22/7)
En populær, dejlig afslappende uge 
med masser af råhygge. Vi har ingen 
igangsættere - derimod arrangerer vi 
i fællesskab passende aktiviteter for 
børn, unge og voksne. Vi har alle et 
medansvar for at det bliver en god uge. 
Der kan komme gang i bål (hvor der 
er mulighed for snobrød og popcorn) 
og dampbad hver dag. Medbring gerne 
gode ideer.
Musikinstrumenter er også meget 
velkomne.
Kontaktperson: 
John 21 76 33 48, john@golejr.dk
Ditte 28 43 04 62, ditte@golejr.dk

 Røsnæs- 
 ugen 
(musik – børn 
– spil)
Uge 30 (22/7 - 29/7)
En rigtig hyggelig 

uge hvor du/I er i centrum. Ugen for 
unge forældre og dem der har det til 
gode. De fleste, der kommer her, er 
unge i alderen omkring 25-40 år med 
eller uden børn. Det er dig der skaber 
ølejren og ikke et bestemt tema, med 
Andre ord: Din ferie - dine muligheder
Ugens kendetegn: Den sociale stemning 
& hyggeligt samvær, bordfodbolds, god 
mad, strand- og svømmeture tæt på 
lejren, alverdens spil for både børn og 
voksne, nye bade- og saunafaciliteter 
og ikke mindst de mange musikalske 
indslag på lejren, som altid har været 
en stor del af denne uge. 
Vi glæder os meget til at se dig. 
 Kommer I? For det gør vi!
Kontaktpersoner: 
Louise 30 20 41 07, louise@golejr.dk
Jon 27 62 90 98, jon@golejr.dk
Krista 29 36 46 49, krista@golejr.dk

 Ungdomsuge
Uge 31 (29/7 - 5/8)

En glad uge for unge, der har lyst til lidt 
hyggeligt samvær med andre unge. Vi 
planlægger ikke så meget på forhånd, 
men tager det som det kommer, og ser, 
hvad der er stemning for. Vi skal have 
kasino aften med Roulette, Black Jack, 
Poker og paraplyer i sodavandene. Der 
er også mulighed for at spille D&D, vol-
leyball, backgammon osv. Der skal også 
være tid til at gå til stranden, sidde om 
bålet, skråle gamle sange og god gam-
meldags råhygge.
Vi har en aldersgrænse: 15-22 år.
Vi håber det bliver en rigtig spændende 
uge igen i år. Og der er rigelig plads 
til alle.
Kontaktpersoner: 
Esben (igangsætter, ung & smuk) 60 66 23 37, 
Jesper (regnskabsfører, gammel & fæl) 44 44 15 46, 
jesper@golejr.dk
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GRÆSRODSGÅRDENGRÆSRODSGÅRDEN
En ølejr med 
fast tag

I udkanten af landsbyen Bregninge (v. 
Jyderup) ligger Græsrodsgården, en 
tidligere landsbyskole, omgivet af en 
gammel ugenert have.
I skolebygningen er der sovesale med 
madrasser. Gymnastiksalen bliver brugt 
til mange forskellige gøremål, såsom 
massage, dans, leg, fest. I den tidligere 
lærerbolig er der et stort køkken, samt 
opholdsstuer. Der er et toilet og en bru-
ser. Ved de gamle toiletter (over gårds-
pladsen) er der desuden et forholdsvis 
nyindrettet bruserum.

Græsrodsgårdens igangsættere er meget 
aktive. Kig under de enkelte uger. Her 
vil du også se, at det kun er uge 28, 
der er børneuge. De praktiske gøremål, 
såsom indkøb, madlavning, oprydning 
m.m., foretager vi i fællesskab.
Når vejret er til det, tager vi til Vester-
lyng og bader. Og om aftenen er det 
dejligt med bål i den gamle have. Så tag 
gerne musikinstrumenter med.
På Græsrodsgården kan du kun til-
melde dig hele uger, (gælder dog ikke 
computerlejren).
Tilmelding sker ved køb af billet via 
BILLETnet enten på posthus eller over 
Internettet. Opgiv gerne alder på de 
børn, du tilmelder til uge 28.
Du kan finde rejsevejledning og yderli-
gere informationer på www.graesrods-
gaarden.dk

Lejradresse: Græsrodsgården,
 Bregningevej 6, Bregninge,
 4393 Eskebjerg
Lejrtelefon:  59 29 15 27
Hjemmeside:  www.graesrodsgaarden.dk

Kontaktperson:  Jeanette Kjøller 36 17 55 75
Deltagerantal:  Maks. 50 personer. 
 På de enkelte uger kan der   
 være afvigelser.
Ankomst:  Lørdag. Kaffen er varm fra   
 ved 2-tiden.
 Når vi har lavet maden 
 sammen og er gået i gang   
 med at spise, regner vi med,  
 alle er kommet.
Afrejse:  Lørdag middag.

 Få de rå kanter med...
Uge 27 (30/6 - 8/7) NB! Start fredag

Er der sider, du har svært ved at holde 
af hos dig selv – hvilke er de og hvad 
gør du med dem? Hvor har du din kraft 
og saft gemt og hvordan kan du for-
blive tro mod dig selv fra det sted! En 
uge med at finde undertrykte følelser 
og træning i at udtrykke dem balance-
ret i kontakt med andre og arbejde med 
klassemæssige og kulturelle aspekter af 
janteloven. Hver dag 3-4 timers under-
visning i basisfærdigheder som krops-
sansning, energiopbygning og balance 
i at handle det ud i kontakt med 
selvrefleksion. Masser af leg, musik, 
bevægelse og rollespil. Deltagelse hele 
ugen en forudsætning. BEMÆRK: start 
fredag kl. 20 – ankomst kl. 18. 
HUSK: ekstra liggeunderlag. 
Igangsættere: 
Kurt Jacobsen (Bodynamic Terapeut) 39 29 55 69, 
info@bodynamic.biz
Lene Wisbom (Cert. Bodynamic Analytiker), 48 48 01 
18, lewisbom@adslhome.dk
Regnskabsfører: Jens Uglebjerg, 31 18 20 00 
jens@uglebjerg.dk - tager sig af venteliste - 

 Prinsesse- & Ridderuge
Uge 28 (8/7 - 15/7)

Børn i alle aldre incl. deres forældre 
kommer i uge 28. Der er nemlig bør-
neuge, og i år er temaet Prinsesser og 
Riddere.
Gert og Jeanette er igen i år igangsæt-
tere, men vi hjælpes alle i fællesskab om 
de praktiske gøremål, så som indkøb, 
madlavning opvask m.m.
Vi skal lave fine prinsessekjoler og 
seje ridderting, og måske holder vi en 
ridderturnering efterfulgt af en stor 
riddermiddag sammen med de smukke 
prinsesser.

Der bliver helt sikkert også tid til en 
badetur ved Vesterlyng, en fantastisk 
strand med heste, der går frit omkring. 
Vi laver snobrød ved bålet, og har du 
en guitar, fløjte eller andet musikinstru-
ment, kan det sprede lidt xtra hygge 
ved bålet... Vi ses i uge 28...med godt 
humør og godt vejr!
Igangsættere: Jeanette Kjøller 36 17 55 75
Gert Kristensen 86 17 64 88

 Krop, bevægelse og teater
Uge 29 (15/7 - 22/7) Maks. 30 deltagere, 

deltagelse hele ugen kræves – uegnet for børn 
Gennem leg, teaterimprovisation, bevæ-
gelse, kropssprog og kropsoplevelse, 
bløde terapeutiske teknikker, resurse- 
og grænsearbejde, får du mulighed for 
i en tryg atmosfære at eksperimentere 
med din livsholdning, lyst og begræns-
ning. Et dynamisk kursusførløb med en 
collage af øvelser, der gør dig bedre til:• at lege, improvisere, mærke og følge 

impuls og fantasi• at (gen)kende kropssprog i forhold til 
lav og høj status• at blive mere klar i kontakt og sam-
spil med andre• at sige til og fra• at holde fast i det, du gerne vil• at mærke dig selv• at få større bevidsthed om din krops 
sprog, følelser og styrke.

Det er vigtigt, at du følger alle ugens 
dage. Ikke egnet for børn. To aftener 
i ugens forløb vil der være tilbud om 
drømmetolkning.
Vi mødes lørdag ca. kl. 15. Spiser ca. 
kl. 18. Goddag-program ca. kl. 20.
Igangsættere: Marianne Miller (billedhugger, skuespiller 
og kropsterapeut) 77 30 51 20. Torben Hedvard (jungi-
ansk drømmeanalytiker) deltager to aftener
Regnskabsfører: Michael Weddel

 “www.thecamp.dk”
Uge 30 (22/7 - 29/8) Maks. 35 deltagere

Tag computeren med på nørdelejr, 
glem alt omkring dig og bliv helt væk. 
For tredje gang præsenterer vi en do-IT-
yourself- uge med internetforbindelse 
og original computerstemning.
Der bliver holdt oplæg om emner inden 
for Opensource-operativsystemerne 
FreeBSD/Linux, om netværk og om 

Internet. Herefter kan du arbejde videre 
med disse eller noget andet, som inte-
resserer dig.
Hvis du kører fast, er du omgivet af 
computernørder, som gerne hjælper dig 
videre. Hvis du har lyst til at fortælle om 
dit ITfavoritemne på vores uge, så er 
du meget velkommen; giv gerne besked 
herom.
Det er en rigtig god ide at medbringe 
din computer, med ethernet-kort ;-)
Kig på www.TheCamp.dk for yderligere 
information og se fotos fra sidste år.
I år har vi etableret trådløs netværks-
dækning inde og ude.
Obs. Der bliver opkrævet deltagerbeta-
ling på 50 kr. til dækning af udgifter til 
infrastruktur.
Igangsættere: Kristen 36 43 04 01 (bedst ml. kl. 22.00 
og 01.00) Benny
Yderligere information skriv til: info@thecamp.dk

  Single Ølejr
Uge 31 (29/07 - 5/8)

for aldersgruppen 25-60 år. Uegnet for børn.
Deltager antal: min 10 og max. 30 personer.
Nyhed! En uge med fokus på det at være 
single. Hvordan møder jeg prinsen / 
prinsessen på den hvide hest, når mænd 
er fra Mars, og kvinder er fra Venus? 
Eller har jeg overhovedet lyst til at være 
i parforhold? Hvordan opleves det som 
mand / kvinde at være single?
Ved at lytte til, hvordan andre lever deres 
liv, er du forhåbentlig blevet lidt mere 
bevidst om, hvad du vil og ikke vil i dit 
liv, når ugen er gået. Hvad er vigtigt for 
dig i dit liv?
Der vil blive arbejdet med forskellige 
emner hver formiddag i 3-4 timer.
Der vil blive mulighed for råhygge, lejr-
bål, sang, gåture og strandture.
Hvis du gerne vil danse til noget af din 
egen musik, er du velkommen til at tage 
en CD med.
Start lørdag kl. 19.30 med ankomst fra 
kl. 14.00. Ugen er tilmeldt BILLETnet.
Husk: papir, skrivegrej, farver og ekstra 
liggeunderlag samt varme sokker.
Igangsættere: 
Lars Havn 55 72 27 63, www.larshavn.dk
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OMØOMØ OMØOMØ
”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 
varierede fugleliv.
Ølejren ligger mellem dyrkede marker 
og øens sydøstlige kyst, 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 (maks. 4 m2, 
og maks. 10 små telte).
Pga. det begrænsede antal skal du give 

ugens kontaktperson besked, hvis du 
medbringer dit eget telt. Lejren kan 
rumme op til 80 personer, og deltager-
antallet 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). Der gives 
grupperabat på færgeprisen for alle
ølejrdeltagere. Husk at sige, du skal på 
ølejr, når du køber billet på færgen.

Lejradresse:  Omø Ølejr
 Ørevej 41, Omø
 4230 Skælskør
Lejrtelefon:  58 19 91 63
Hjemmeside:  www.oelejr.dk/omoe
Ø-mail:  omoe@oelejr.dk
Kontaktpersoner:  Grethe Berg 86 39 69 62
 Christian Burchardt 
 54 85 66 40 & 30 25 43 57
Omøfærge: www.faergevest.dk
Pladsbestilling:  58 19 53 11

  Scenen er din
Uge 26 (24/6 - 1/7)

Kom og vær med til en forrygende 
morsom uge med gøgl, klovnerier og 
skuespil. Igennem hele ugen vil de to 
igangsættere Heidi og Joe sørge for, 
at du/I kommer ud i mange gode grin 
indenfor cirkusgøgl og improvisations-
teater, så hatten passer.
Hver formiddag og eftermiddag hele 
ugen igennem vil de to gøglere og skue-
spillere slippe gækken løs og give alle, 
børn som voksne, en masse gode ople-
velser, hvor din indre gøgler/skuespiller 
kan få frit spil. Er du ikke den
store entertainer, men har lysten til det, 
vil igangsætterne øse ud af en masse 
grænseoverskridende teknikker.
Kom og deltag, tag et livtag med sce-
nen og cirkus.
Vi glæder os til at se lige dig.
Kontaktpersoner: 
Peter Ove Kristensen og Grethe Berg 86 39 69 62

  Sang og musik - 
med et stænk af romantik

Uge 27 (1/7 - 8/7)
En uge fyldt med sang, dans og musik, 
for børn og voksne i alle aldre.
Vi nyder øen og havet, danser folkedans 
i teltet, går ture, kikker stjerner, laver 
mad, spiller bold, leger og laver bål. 
Husk sangbøger og musik instrumenter.
Kontaktpersoner:
Mie Busch-Jensen 44 98 38 71
Lena Wandall 49 14 19 10

  Børn og voksne i 
gastronomiens tegn

Uge 28 (8/7 - 15/7)
I denne uge er der plads til 
både børn, voksne og unge 
med og uden forældre.
Sammen dækker vi generationskløften 
til og hygger os med lege, spil, gåture, 
skattejagt, nattesnak, bål og musik 
m.m. Den lige fordeling af mænd og 
kvinder i denne uge bidrager til den 
gode stemning.
Der er igangsættere til børneaktiviteter 
og madlavning, og da alle yder deres 
bidrag hertil, fungerer det praktiske 
som regel godt.
Kontaktpersoner:
Jørgen Andersen 28 47 68 84,
Jette Kristoffersen og Michael Ludvigsen 58 26 17 28

  Irsk uge
Uge 29 (15/7 - 22/7)

Har du lyst til at opleve en hel uge med 
irsk dans og musik, så er chancen her! 
Vi har mange gode instruktører, hva-
denten du vil spille, danse eller begge 
dele. Eller måske vil du bare nyde, at se 
på! For børnene er der masser af hav 
og frisk luft, og vi arrangerer nogle
fisketure i løbet af ugen, afhængig af 
vejret. Vi krydrer menuen med irske 
opskrifter i det omfang, den lokale køb-
mand kan følge med. Temaet ”irsk uge” 
har nu eksisteret på Omø i mere end 
10 år, og hvert år kommer der en god 
blanding af både nye og tidligere delta-
gere. Alle generationer er repræsenteret, 
og du behøver ingen spillemæssige eller 
dansemæssige forudsætninger for at 
kunne få fuldt udbytte af aktiviteterne. 
Vi afslutter ugen med optræden på hav-
nen og efterfølgende festaften i lejren. 
Husk at medbringe gode dansesko og 
evt. musikinstrumenter.

Kontaktpersoner:
Michael Møller Christensen 0046 709-417021
e-mail: mmc367@hotmail.com

  Leg, spil og hygge
Uge 30 (22/7 - 29/7)

Vi er blevet for gamle til ungdomsølejr, 
men ellers er vi meget forskellige; nogle 
er singler, andre par, nogle har børn 
- nogle har endda taget mormor med. 
Nogle har været på denne uge før, 
for dig er det måske første gang, men 
ugen er for alle, der synes det er fedt, 
at ungerne larmer om dagen, og de 
voksne larmer om aftenen. Vi har de 
sidste par år været lige mange mænd 
og kvinder og børnene har været op til 
9 år gamle.
I løbet af denne uge vil vi spille brætspil, 
lave bål, bage pandekager, spille guitar, 
synge, lave god mad, tage en opvask, 
bage boller, købe ind hos købmanden 
med trækvogn, bade, kaste sten i van-
det, drikke kaffe og snakke, holde en 
god fest eller andet vi finder på – du er 
med til at skabe og bestemme ugens 
indhold. Læs mere og se billeder på 
www.oelejr.dk/omoe eller ring meget 
gerne og hør om ugen.
Kontaktpersoner:
Gunvor 32, Johannes 23, Mads 23 og Henrik 34
33 79 89 71

  Bøsse-ølejr
Uge 31 (29/7 - 5/8)

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), Bent Schmidt 36 16 68 15
Yderligere oplysninger:
info@gaycamp.dk (mail til kontaktpersonerne)
Meget mere info om lejren på: www.gaycamp.dk



LYØ
Lyø 
- musik for alle

Lyø er en lille idyllisk ø i det sydfynske 
øhav med ø-færge fra Fåborg. 
Lejren ligger med udsigt og direkte 
adgang til havet. Musik, sang og dans 
er hovedingredienser i vore voksen- og 
børnevenlige lejre. Medbring endelig 
”unplugged” instrumenter. Ugens 
igangsættere sætter deres præg, men 
det er din aktive indsats i aktiviteterne 
og praktisk arbejde, der er med til at 
skabe oplevelserne. 
Vi har dansetelt, stort køkkentelt, 
sovetelte, sauna, bålplads, volleyball, 
kæmpeskak og meget andet. 
Lejren er godkendt til 100 deltagere.
Studerende over 25 år kan ansøge Lyø-
gruppen om nedsættelse af lejrdøgns 
prisen til 110 kr. mod forevisning af 
gyldigt studiekort.
For at opnå kontinuitet i forhold til 
ugernes emner og sociale liv kan til-
melding på lejren kun ske for mindst 3 
døgn. For uge 30 er der særlige regler. 
Henvend jer til kontaktpersonen for 
nærmere oplysninger.
Hvis du vil deltage i efterlejren, kan 
du ringe til Birger på tlf. nr. 64 47 41 
22 og høre, om der er plads. Der skal 
arbejdes, men Ø-gruppen betaler din 
mad og relevante rejseudgifter.
Lejradresse:  Lyø Ølejr,
 5600 Fåborg
Lejrtelefon:   62 61 80 17
Deltagerantal:  Lejren er godkendt til 
 100 deltagere

 Dansk spillemandsmusik, 
dans og pileflet

Uge 26 (24/6 - 1/7)
Lyse nætter - bål - hylden, der blomstrer 
- musik og dans - pileflet…!
Kan det være bedre?
Ugen byder på aktivt samvær med 
igangsætning af pilefletning og dansk 
spillemandsmusik, hvor du også kan 
få hjælp til de tilhørende danse (polka, 
vals, hopsa, turdans osv.).
Alle er velkomne såvel begyndere som 
øvede.
Medbring instrumenter og dansesko 
- og hvis du har - værktøj til pilefletning, 
såsom kniv eller rosensaks og syl. Pile-
materialer betales i lejren efter forbrug. 
(ca. 125 kr. – 175 kr. )
Kom og tag del i en rar og kreativ ferie.
NB! Hvis du har lyst til at pileflette, så 
giv venligst besked på forhånd til igang-
sætteren eller evt. til kontaktpersonen 
(se nedenfor).
Igangsættere: Pileflet: Peter Krogh 98 94 48 39
Musik: Bjarne Christiansen 59 27 82 57 og Bent Aakjær 
Nielsen 86 15 80 47
Kontaktperson: Bente Bohn, 38 79 21 32.

 Blandt andet......
Uge 27 (1/7 - 8/7)

I de sidste år har vi i denne uge blandt 
andet lavet:

• ansigtsmaling • en tur til Klokkeste-
nen • afrikansk dans • strandture

• fælles-guitar-sang • akvarelmaling

• tur til havnen • sæbebobler • trom-
me-jam • snobrød • pandekager • fæl-
les ansvar • lejrbålshygge • drager

• stenmaling • sketches • blomster-
kranse • sol-nedgangs-sang 

Lad os gøre det igen eller finde på nye 
spændende ting, som du måske også 
kunne tænke dig at være med til at 
sætte i gang og deltage i.
Kontaktperson: Birger 64 47 41 22 
og Britt 28 26 93 75

 Rytmisk musik
Uge 28 + 4 dage i uge 29 (8/7 - 19/7)

NB. 11 dage (fra lørdag til onsdag)
Denne periode er helliget rytmisk musik: 
Rolling Stones, R.E.M., rock og rul og 
reggae; alt hvad man kan kalde rytmisk 
spiller, synger og danser vi til.
Igangsætterne sørger for rytmisk kor, 
perkussion workshop og samspil både 
organiseret og spontant. Her er plads til 
både talenter og tonedøve. Vi skal des-
uden bade, kigge stjerner, slappe af, lave 
skattejagt, synge solen ned og se den 
stige, lave bål, hygge, feste og jamme 
natten lang. Derudover har vi god tradi-
tion for at spille bl.a. kub, backgammon, 
fodbold, skak, Trivial Pursuit, rundbold 
... you name it! 
Vi har gode faciliteter, også til de mind-
ste og en igangsætter, der sørger for fis 
og ballade og andre aktiviteter i børne-
højde. Husk sangbøger og instrumenter.
Igangsættere: Asger Høyer (kor, samspil)
Stefan Edlund (perkussion, samspil)
Heidi Hansen (børn)
Kontaktperson: Louise Langkilde 32 52 14 43

 Ølsmagning og poker 
3 dage i uge 29 (19/7 - 22/7)

Disse dage vil med gastronomi præget 
af humle, og humle præget af kvalitet 
sætte rammerne for en lille miniferie 
med hygge og kortspil. Der vil for hver 
dag være en genre af øl, vi med vores 
smagsløg skal forholde os til, under 
konsumeringen af den dertil hørende 
spise (dette gør, at der vil blive krævet et 
mindre ”materialebeløb” udover delta-
gerprisen). Derudover vil der være duften 
af grønt spilleklæde for dem, som er til 
en omgang ”Texas Holding” Poker.
Kontaktperson:
Jacob V. Nissen 32 58 29 00

 Nordisk folkemusik
Uge 30 (22/7 - 29/7)

NB. 7 dage (lørdag - lørdag)
Et eldorado ud i folkemusik, dans og 
sang - medbring selv instrumenter, dan-
sesko og godt humør.....
Der vil være workshops for instrumenter 
og dans. Før sengetid er der sædvanlig-
vis sanglege og eventyr for de mindste 
og andre barnlige sjæle. De lune og for-
håbentligt igen fløjlsbløde sommeraft-
ner / nætter er til bal, sang, hygge, bål 
og solnedgangsritualer - kun fantasien 
sætter dine grænser. Husk, at din egen 
aktive indsats er med til at gøre dette 
til den fuldendte ferie også for dig. Alle 
dage bliver der undervist i svenske folke-
dansemelodier og den tilhørende dans, 
som bruges ved aftendansen.
Polska-Hambo-Snoa-Schottish bliver 
udlært ”på øret”, så medbring gerne en 
båndoptager, selvom der til de fleste 
melodier udleveres noder og becifringer. 
Vore igangsættere fra sidste år, vil igen 
stå for børnedans og alm. danske dan-
se for begyndere. Tilmeld dig gennem 
BILLETnet, eller kontakt regnskabsføre-
ren, inden du kommer, for at høre om 
der er plads og mad.
Igangsættere: Ole Søgaard med danseinstruktør
og Lene og Karen
Kontaktperson: Tom 75 86 07 25, tmo@vejlehs.dk 

 Nordisk Folkemusik 
 (Ungdom)
Uge 31 (29/7 - 5/8) 
De gode traditioner på Lyø, skal leve 
videre og nogle nye kommer til. Kom 
og sæt dit præg på fremtiden. Masser 
af hygge, musik, sang og dans – lær at 
spille, synge og danse.
Vær med til at lave mad og bage. 
Lær noget nyt. Lær til livet. Fremtiden 
tilhører dig!! Nico fra Folkets Hus Ung-
domsspillegruppe vil styre musikken. 
Henrik vil styre dansen. Vejret er bestilt. 
Husk dansesko, kamera, solcreme, 
varmt tøj, regntøj og badetøj. Erfarne 
og nye deltagere vil styre sammen. På 
gensyn. Det er uomtvistelig vigtig at 
betale over BILLETnet.
Kontaktperson:
Birgit 86 16 86 60, birgitkris@mail.dk 
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SKARØ VEJLØ
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SKARØSKARØSKARØSKARØSKARØSKARØSKARØ
Her er du 
’dus’ med de lokale

Skarø ligger i det sydfynske øhav, en 
times sejlads fra Svendborg. Øen er 
fyldt med sydfynsk idyl: Stråtækte huse 
og bondegårde, gadekær, markveje, 
vilde harer. Desuden er Skarø yngle-
plads for en række sjældne fugle. Der 
har været ølejr på Skarø i mere end 
30 år, så vi er ’dus’ med de lokale og 
føler os meget velkomne. Lejren ligger 
ugenert ca. 1 km. fra Skarø By, tæt ved 
vandet, med en fantastisk udsigt ud 
over det sydfynske øhav. Der kører ikke 
ret mange biler på øen, så selv små 
børn kan færdes sikkert på hele øen. 
Medbring gerne cykler. Lejren er indret-
tet med 3-4 sovetelte, et køkkentelt, 
et ”kontortelt”, et nørkletelt og 2-3 
én-mands-lokumsskure. Nørkleteltet 

fungerer som en slags opbevaringsrum 
for værktøj, ler, legetøj, gøglerudstyr, 
osv., men kan også bruges til aktiviteter 
i tilfælde af dårligt vejr. Lejren råder 
også over et par surfbrætter, der dog er 
opmagasineret, så de ikke bliver ødelagt 
af vejr og vind. Spørg en af kontaktper-
sonerne; så henter vi dem gerne.
Medbring kontanter til ugens forbrug. 
Der er ingen dankort-automat på øen.

Det overordnede tema for de fleste 
af ugerne på Skarø ølejr er familielejr. 
Børn er altså meget velkomne, ligesom 
størstedelen af aktiviteterne er rettet 
mod børn i alle aldre. Vi kører ikke 
med noget aktivitetsprogram, da vejret 

tit spiller en vigtig rolle, men søger at 
lade aktiviteterne opstå af lyst. Og alle 
initiativer fra deltagerne er naturligvis 
meget velkomne. Det eneste faste er, 
at vi inviterer øens beboere og øvrige 
turister til ”åbent hus” torsdag aften. Vi 
serverer kaffe og kage, udfordrer dem i 
tovtrækning eller volleyball, eller hvad vi 
nu finder på. Det er altid rigtig hygge-
ligt, og det er de seneste år gået hen og 
blevet et helt tilløbsstykke, at skulle ned 
og kigge i ølejren hver torsdag aften.

Lejradresse:  Skarø Ølejr, Skarø,
 5700 Svendborg
Lejrtelefon:  62 22 19 69
Ø-mail:  skaroe@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.skaroe.dk
Deltagerantal:  Maks. 60 personer
Færgesejlplan:  www.svendborg.dk/sw1009.asp
Færgetelefon:  62 21 02 62
Færgefax:  62 20 22 89
Skarø beboernes webside: 
 www.skarø.dk 
Ankomst:  Tag færgen ”Højestene” fra   
 Svendborg i løbet af lørdagen.
 Vi tager imod dig på Skarø Havn,  
 og transporterer din bagage til  
 lejren. Bilen kan du parkere på  
 Svendborg Havn - lige ved færgen.
Tilmelding:  Via BILLETnet eller på lejren. 
 Da betaling på lejren giver ekstra- 
 arbejde, opkræves der gebyr på  
 15 kr.

 Forlejr og efterlejr gratis!
Uge 26 (24/6 - 1/7) og 32 (5/8 - 12/8) 

Lejren rejser ikke sig selv, og pakker sig 
ikke selv sammen. Tilmeld dig hvis du er 
fysisk stærk og vil være med til at gøre 
lejren klar, eller pakke den sammen. Der 
bliver også tid til at slappe af. Delta-
gelse gratis og rejseudgifter refunderes. 
Kontaktpersoner:  Forlejr uge 26 (24/6 - 1/7) 
Jeanette: 66 16 89 66, tilmelding senest 1. maj
Efterlejr uge 32 (5/8 - 12/8) 
Annette: 36 17 07 70, tilmelding senest 1. juli

 Familielejr
Uge 28 (8/7 - 15/7) Alkoholfri uge!

Succesen fra sidste år fortsætter!
Uge 28 bliver en rigtig dejlig hygge uge.
Denne uge er til leg, afslapning og 
fordybelse. Vi vil gå op i madlavning, 
brødbagning, samvær og forskellige 
aktiviteter. Dagen forløber typisk med 
boldspil, strandture, solbadning, bål, 
spil, f.eks. kortspil, backgammon, 
ludo, kunstmaling og evt. udstilling 
(hvor det er børnene, der udstiller), 
sejltur til Drejø med medbragt mad-
pakke, minigolf og drageflyvning. Der-
udover vil der blive en festaften med 
festlige indslag.
Til at hjælpe folk i gang har vi nogle 
“praktiske grise”, hvis en god idé skulle 
opstå. Alle initiativer er velkomne; det 
er i høj grad den aktive deltager, der 
er med til at skabe et godt og aktivt 
miljø på ugen. Lejren er også instituti-
onsvenlig. 
Vi kommer alle med forskellige forvent-
ninger til lejren. I stedet for at lave en 
strømlinet uge, dyrker vi mangfoldighe-
den - der er plads til alle!
NB. På lejrområdet, men også uden 
for lejren, gælder reglen, at det er alko-
holfrit. Overtrædelse af dette medfører 
bortvisning fra lejren.
Kontaktpersoner: Leif 66 16 65 76 / 21 48 05 23,
Claus 20 61 66 70, Michael 26 24 47 70

 Familielejr
Uge 29 (15/7 - 22/7)

Uge 29 er en uge, der står i hyggens og 
afslapningens tegn. Der er aktiviteter 
for børnene, og der er tid til snak og 
gåture for de voksne. Aktivitetsniveauet 
er op til os selv; man kan lege hele 
dagen, eller man kan flade ud på stran-
den. Det er i høj grad et spørgsmål 
om individuelle behov. Her er plads og 
muligheder for alle. 
Kontaktpersonerne vil ugen igennem 
fungere som ”praktiske grise”, der også 
kan være behjælpelige med svar på 
spørgsmål. Det er også disse, der vil stå 
for den overordnede organisering. 
Kontaktpersoner: Bo 49 13 63 86
Mikkel og Jeanette 66 16 89 66

 Ungdomslejr
Uge 30 (22/7 - 29/7)

Ungdomsugen er en uge med fest, gode 
grin og afslapning i selskab med andre 
ligesindede. Aktivitetsniveauet bestem-
mer du selv, men volley, backgammon 
og surfing er nogle af de ting, som vi 
kan bruge tiden til. Hvis vejret tillader 
det, tager vi til stranden for at bade, 
sole os og samle kræfter til nattens 
eskapader. Efter en fantastisk middag 
sikrer en god forsyning af øl og vin den 
gode stemning til langt ud på natten, 
hvor der bliver spillet musik, skrålet og 
festet igennem.
Mød talstærkt op med guitar og back-
gammon til en fed uge i selskab med 
andre friske, festlige og forrygende unge 
mennesker fra hele landet.
Se mere på www.ungdomsfesten.dk
Kontaktpersoner: 
Frederik 26 25 65 36, Kasper 27 20 29 92

 Rollespil 
Uge 31 (29/7 - 5/8)

Skarø har for tredje år i træk rollespil 
på programmet. De andre år har vi 
været meget kreative og bl.a. fremstil-
let våben, smykker, punge og brætspil. 
Vi har haft bueskydning med ægte 
flitsbue, tovtrækning imod øboerne, 
skattejagt og mindre live-spil. Indholdet 
af ugen afhænger af dem der deltager, 
og deres aktive indsats, men det er helt 
sikkert, at du kan fremstille spil, våben, 
funktionsdygtig bue samt spille live med 
andre. 
Hvis vejret tillader det, bader vi og tager 
hovedspring fra havnemolen, besøger 
den udsøgte ”jordmodercafe” eller 
besøger Drejø gratis! 
Har du spørgsmål vedrørende ugen 
eller forslag til scenarier, så kontakt 
Annette inden ugen starter, så har jeg 
mulighed for, at anskaffe eventuelle 
rekvisitter inden vi befinder os på Skarø.
Kontaktperson: Annette 36 17 07 70
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Sejl, sjov og 
samvær
Vejlø ligger i den smukke Nakskov Fjord 
ca. 1/2 times sejlads fra Nakskov.
Lejrpladsen ligger midt på øen omgivet 
af popler og frugttræer, ca. 2 minutters 
gang fra vandet. På stranden ligger alt 
vort sejludstyr. I alle ugerne kan du med 
hjælp fra sejlkyndige igangsættere prøve 
kræfter med windsurfing, flipper- og 
optimistjoller, vandcykler, kajakker, 
kanoer og vandski, hvis vejret er til det. 
Vi har redningsveste og våddragter, 
men hvis du har din egen, så tag den 
med. Stranden er ideel til småbørn med 
lavt stille vand, og her ligger vi også og 
nyder solen. Vi bader fra bådebroen 
eller tømmerflåden.

”Hesteskoen” er lejrens hjerte. Det er 
en stor, åben, overdækket trækonstruk-
tion, med køkken, borde og bænke til 
leg, spisning, sang, bordfodbold eller 
silkemaling. 
Lejrbålet er placeret midt i ”Hestesko-
en” og er samlingspunkt, når mørket 
falder på. Her bages snobrød, ristes 
skumfiduser, spilles og synges natten 
lang - husk musikinstrumen-
ter! Stille pilsnere, vin og kaffe 
nydes, verdenssituationen 
diskuteres, eller der tælles 
stjerneskud og satellitter i de 
stjerneklare nætter. 

Lejrpladsen er stor og her spiller vi 
volleyball, rundbold, fodbold eller bad-
minton, klatrer i klatrestativet, gynger 

eller noget helt andet, der er masser af 
muligheder. 
For enden af pladsen ligger lokums-
huset og badehuset, med solfanger 
der forsyner bruseren med varmt vand. 
På vej ned for at bade går du over 
gårdspladsen, hvor vi spiller petanque 
eller sidder ved bordene og snakker 
med nogle af de lokale der ofte besøger 
øen i deres båd. På gårdspladsen ligger 
en lille kiosk, hvor man kan købe slik, 
chips, øl, vin og vand plus et mindre 
udvalg af kioskvarer såsom batterier 
m.m. Husk kontanter – som du kan 
få opbevaret sikkert i kiosken. På Vejlø 
kan du træffe høns, hunde, katte, køer, 
killinger, kalve, gæs, påfugle og hænge-
bugsvin på dine gåture rundt på øen 
gennem æbleplantager, nøddehegn, 

brombærkrat og 
enge. 
Der er ingen veje og 
trafik på Vejlø, og 
de eneste køretøjer 
er landbrugsmaski-
ner, der bruges til 
gårdens drift. 

Ølejren på Vejlø er 
ret ustruktureret. Du 
bestemmer selv dit 
aktivitetsniveau og 
hvornår du har lyst 

til at deltage i ugeaktiviteten eller mad-
lavning og oprydning sammen med en 
masse dejlige mennesker på helt andre 
præmisser end i vores normale hverdag. 
Der er ingen el på øen og heller ingen 
hæveautomater – dog er det muligt at 
betale for opholdet via ”fluesmækker” 
og oplade din mobiltelefon via el-sol-
fanger.

Lejradresse:  Vejlø Ølejr,
 4900 Nakskov
Lejrtelefon:  54 93 12 99
Ø-mail:  vejloe@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.oelejr.dk/vejloe
Kontaktperson:  Anne 35 82 16 42 
 og Caspar 26 72 13 72 
Ankomst og tilmelding:

Der er altid plads på Vejlø. Du 
kan betale når du kommer til 

lejren eller via BILLETnet. Ring 
gerne i forvejen, hvis du ikke 
har meldt dig via BILLETnet, 
så vi kan nå at købe ind. Du 
kan tilmelde dig og forlænge 
dit ophold på lejren, og det er 
ikke nødvendigt at melde sig 
for en hel uge ad gangen. 

Transport: Tag til Nakskov Station (tog  
 fra København eller bus 800S  
 fra Odense). I Nakskov Havn  
 (Havnegade, over for nr. 29)  
 finder du Postbåden ”Vesta”s  
 plads. Postbåden sejler blandt  
 andet til Vejlø.
Afgangstider: Dagligt fra Nakskov - se 
 tidspunkt på vores hjemmeside  
 www.oelejr.dk/vejloe eller ring  
 til os.

 Forlejr
Uge 26 (23/6 - 29/7)

Se www.oelejr.dk/vejloe for nærmere 
information.

 Familieuge
Uge 27 (1/7 - 8/7)

Lejren er frisk og grøn og lige til at ind-
tage for børnene og deres forældre. Vi 
nyder den børnevenlige strand,
ser solnedgang, bager pandekager Vi 
rister skumfiduser, laver snobrød og 
popcorn ved bålet. Måske arrangerer vi 
en skattejagt i fællesskab, trækker ring 
efter båden eller står på vandski, hvis 
vejret er til det.

 Softball og sejl
Uge 28 (8/7 - 15/7) 

Der vil være både i vandet og en sejl-
kyndig igangsætter – på landjorden er 
der gjort klar til en omgang softball. 
Ellis guider dig igennem silkemalingens 

kunst, så alle store som små bliver fri-
stet til at slippe din indre kunstner løs, 
enten udi postkort, slips eller tørklæder. 
Ugen er også kendt for de mange unge 
som gamle, der mødes igen og igen her 
på Vejlø. Der er liv og glade dage og 
gerne fest det meste af natten. 

 Poker og vandvolleyball
Uge 29 (15/7 - 22/7)

Er du bidt af poker? Så kom ned og vær 
med i turneringen og lad os udfordre 
hinanden. Når vejret et til det, så går vi 
til den i vandet med en gang vandvol-
leyball.
Der er en sejlkyndig, som kan vejlede 
dig i alt sjov på vandet - især for
nybegyndere! Vi sejler med flipper- og 
optimistjoller, windsurfer og hvis vejret 
er til det – så trækker vi ring bag motor-
båden eller står på vandski. 

 Matchrace og 
 gourmet mad
Uge 30 (22/7 - 29/7)
Her går det stærkt og vi sejler 3 sej-
ladser hver dag på vores bane. Der er 
2 erfarne sejlere som igangsættere. Vi 
kræser med små specialiteter i køkkenet 
– kom og lær et par tricks. 

 Historier og kajakker
Uge 31 (29/7 - 5/8)

Ugen har tradition for godt vejr – og 
for, at ”myldretiden” er overstået. 
Du kan opleve sejlture i Nakskov Fjord 
og høre alle de spændende historier 
fra egnen. Du har også mulighed for at 
prøve at sejle i havkajakker, der vil være 
en instruktør til at hjælpe dig i gang, 
hvis du ikke har prøvet det før.

VEJLØ
Vejlø ligger i den smukke Nakskov Fjord 
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Krop, sind, ånd
- i pagt med naturen

Drejø ligger en god 1 times sejltur fra 
Svendborg Havn i det sydfynske øhav. 
Øen har købmand, posthus og kro. 
Lejren har elektricitet, stort køkken- og 
opholdstelt, hygiejniske og private 
toiletforhold, aktivitetstelt, bålplads, 
badehus med sauna, mønttelefon og 
volleyballnet. 50 m fra lejren finder du 
øens flotteste badestrand. Overnatning 
i store fællessovetelte eller i et medbragt 
lille privattelt. Ølejren er primært vege-
tarisk med lækker mad. Uge 28-32 har 

’mad-igangsættere’, som har planlagt 
menuen. Rygepolitik afgøres på ugens 
fællesmøde.
Tag gerne musikinstrumenter med!
Til uge 26, 29, 31 og 32 skal man med-
bringe et skridsikkert underlag, som 
man både kan stå og ligge på (f.eks. 
liggeunderlag), samt tæppe/lagen til at 
tage over sig. Ved tilmelding senere end 
en uge før ugens start, kontakt da altid 
én af ugens arrangører. Vi anbefaler 
tilmelding via BILLETnet.
Du kan også betale for din uge på ølej-
ren, men så opkræver ugens regnskabs-
fører et administrationsgebyr på 15 kr. 
pr. betaling.

Lejradresse:  Drejø Ølejr, Skovvejen,
 5700 Svendborg
Lejrtelefon:  62 22 15 10
Ø-mail:  drejoe@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.oelejr.dk/drejoe
Kontaktpersoner:  Carsten Schaumburg 26 25 62 64
 Carsten Thrane 28 22 04 12
Deltagerantal:  Højst 75 deltagere.
Ankomst/afrejse:  Fra lørdag morgen til lørdag  
 eftermiddag, se dog uge 32. 
 Færge fra Svendborg Havn 
 lørdage kl. 12.00, 15.00,   
 18.15. Sejltid: 75 min.
 Vi henter bagage og evt. dig  
 selv om lørdagen.
Se færgeplan på:  www.svendborg.dk/sw466.asp.  
 Vil du have din bil med over, er  
 pladsbestilling absolut nødven- 
 dig hos rederiet på 62 54 15 18. 
.

Efterfølgende ekstremt forkortede 
ugetekster findes i deres fulde længde 
med billeder m.m. på hjemmesiden: 
www.oelejr.dk/drejoe

 Intuitiv dans 
 og shamanisme
Uge 26 (24/6 - 1/7) Vegetarisk uge
En uge for krop og sjæl. Vi lærer 
shamanistiske arbejdsformer, som 
er tilpasset det moderne menneske i 
Norden. Den shamanistiske rejse bliver 
kernen i vores kontakt til åndeverde-
nen. Følg din krops rytmer med intuitiv 
dans. Dansen og shamanismen er 
adskilte workshops.
Igangsættere: 
Christa Baumgartner 86 10 61 71 & Gitte B. Carlsen 
62 65 25 65.
Regnskabsfører: Jens Peder Andersen 98 15 97 09, 
jensp@bigfoot.com

 Dreambuilding for eneforældre
Uge 27 (1/7 - 8/7) Vegetarisk uge

I fællesskab vækker vi vores energi og 
styrke og individuelt kommer vi tættere 
på vore egne drømme, muligheder og 
åbninger i livet. Kom med, mød ligesin-
dede og involver dig i, at få vendt livet 
på hovedet.
Igangsættere: Freja Polonius 41 10 85 68
og en børneigangsætter (for børn fra 7 år)
Regnskabsfører: Carsten Thrane 28 22 04 12,  
carsten@thrane.biz

 Musik, drømme og ånd - 
 familieuge
Uge 28 (8/7 - 15/7)
Hvordan hænger den åndelige verden 
sammen med livet og vort sind?
Det højere sind, det personlige og det 
fælles bevidste. Energiudvekslinger. 
Drømme, det ubevidste sinds sprog. 
Vores personlige og vores families sjæl. 
Karma og åndelige kontrakter. Uhæm-
met latter, overtonesang, hjemmelavede 
instrumenter.
Voksenigangsætter: Grete 64 80 15 27 & 
Per Møller 39 68 32 66
Regnskabsfører: Henrik Rediin 86 25 52 07

 Klassisk Yoga, afspænding  
 og meditation
Uge 29 (15/7 - 22/7) Vegetarisk uge
Fysiske yogaøvelser, åndedrætsøvelser, 
meditationsteknikker. Om aftenen 
sufidans, afrikansk dans og sang. Kom-
bineret med det enkle, naturlige udeliv 
kalder dette noget frem i os som vores 
civilisation er ved at glemme.
Igangsættere: Omkarananda +46 40 48 10 08
Regnskabfører: Carsten Schaumburg 26 25 62 64

 Leg og udvikling 
- familieuge

Uge 30 (22/7 - 29/7) Vegetarisk uge
Mærk nuet - giv accept. Vær fri til at 
give slip, og få kontakten tilbage til dine 
skabende evner.
Kreativt udtryk i afsluttende forløb hver 
dag i 3 timer for de voksne.
Inspirationen i fællesskabet, i gruppen, 
og med materialer tilstede eller dem du 
har med. I omgivelserne, naturen gen-
nem musik eller dans, meditation, leg, 
glæde og samspil, tryller du sjælen ud i 
lyset. Børnene er stadig det vigtigste! 2 
børneigangsættere.
Igangsættere: Frank Hansen +46 33 27 31 91, 
frankhansen44@hotmail.com

 Dage med de 5 tibetanere 
 og Chi Gong
Uge 31 (29/7 - 5/8) Vegetarisk uge
Giver god energi i kroppen og er både 
fysiske og meditative. Desuden andre 
energiøvelser, afspænding og fantasirej-
ser. Herudover mulighed for maleterapi 
og zoneterapi i mindre grupper.
Igangsættere: Tove Riis Flensburg 98 17 52 57 &, 
Mona Bankmar 96 38 30 38
Regnskabsfører: Jens Peder Andersen 98 15 97 09

 Klassisk Yoga, afspænding
 og meditation
Uge 32 (5/8 - 11/8) Vegetarisk uge. NB. 6 dage (lørdag 
- fredag)
Samme aktiviteter som i uge 29.
Igangsættere: Omkarananda +46 40 48 10 08
Kontaktperson: Carsten Schaumburg 26 25 62 64 

For- og efterlejr - gratis!
9 - 11/6 samt 11 - 13/8
Kontakt Annette Grarup 65 97 34 20 



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 primitiv 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, 
oprydning og hvad der ellers skal gøres. 
På de fleste ølejre er der en igangsæt-
ter 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 hol-
der rede på ugens økonomi. Men der er 
ingen leder. Det er alles fælles ansvar at 
få ugen til at fungere.
Ølejrbevægelsen består af 9 forskellige 
lejre, fordelt rundt om i landet. De 9 lejre 
har forskellige emner, som du kan læse 
mere om andetsteds i brochuren. De fle-
ste af ølejrenes uger er af 7 dages længde 
og strækker sig fra lørdag til lørdag (ved 
uger af anden længde angives dagenes 
antal under den pågældende uge).
Du kan bestille flere brochurer hos 
vores sekretær ved at ringe til telefon-
nummeret 70 22 55 81 eller maile til 
e-mail-adressen info@oelejr.dk. 
Vil du vide mere om de enkelte ølejre 
eller om de konkrete emner, ring da til 
de pågældende ølejres kontaktpersoner. 
Alle lejre har hjemmesider, hvor du kan 

finde flere oplysninger. Telefonnumrene 
og hjemmesideadresserne finder du på 
de sider i brochuren, der omhandler de 
enkelte lejre.

Ølejrbevægelsen
Ølejrene arrangeres af Ølejrbevægelsen, 
som er et nonprofitforetagende. 
Når du har deltaget på en af somme-
rens uger, bliver du automatisk medlem 
af bevægelsen et år frem og får også 
tilsendt næste års brochure. 
En gruppe fra hver ølejr planlægger og 
afholder sommerens uger. Dette arbej-
de udføres af frivillige. ”Øgrupperne” 
bliver sammensat hvert år i september, 
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 telefon-
nummeret 70 22 55 81 i telefontiden 
eller ved at maile til e-mail-adressen 
info@oelejr.dk.

Ølejrbevægelsens adresser:
Ø-mail: info@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.oelejr.dk
Postadresse: Ølejrbevægelsen 
 Postboks 37, 2860 Søborg
Telefonnummer:  70 22 55 81 
CVR-nummer:  32 77 43 18
Kontortid: mandage  kl. 18.00-20.00
 fra 20. marts - 1. august 2006

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

1. Billetkøb via BILLETnet
Du køber billet til den ønskede uge på 
et af de posthuse, der er med i BILLET-
net. Opgiv ugens startdato sammen 
med dit navn, adresse og telefonnum-
mer, 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 over Internettet
Du køber billet til den ønskede uge på 
hjemmesiden www.billetnet.dk eller via 
linket 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 afhentning af dine ølejrbil-
letter 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.

3. Tilmelding på ølejren i sæsonen
Når du har valgt den uge, du gerne vil 
deltage i, ringer du til ølejren og spør-
ger regnskabsføreren, om der er ledige 
pladser på den pågældende uge. Du 
tilmelder dig og betaler for hele ugen 
eller for nogle af ugens dage hos regn-
skabsføreren, når du møder op på ølej-
ren. Der kan kræves gebyr svarende til 
gebyret fra BILLETnet. Enkelte emneu-
gers 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 derefter sende dine billetter til 
vores adresse. Vi refunderer så beløbet 
minus 50 kr. pr. billet, men du kan ikke 
forvente at modtage pengene før efter 
sæsonen. Du kan ikke melde afbud på 
posthuset eller over Internettet. 

Tilbagebetaling ved ændring
Du kan ikke ændre ugetilmelding på 
posthuset eller over Internettet. Ændring 
til en anden uge betragtes som afbud og 
ny tilmelding, uanset om den anden uge 
er på den samme eller en anden ølejr. 
Vedrørende afbud se ovenfor. 

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 refunde-
rer vi beløbet minus 50 kr. pr. billet.

Tilbagebetaling ved aflysning 
Hvis en uge aflyses, kan du få billetten 
refunderet på posthuset. Vi har dog 
kun mulighed 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 
stilling til en eventuel tilbagebetaling 
efter sæsonen. 

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, 
spiritusforbud, atypisk længe, påkrævet 
deltagelse hele ugen, begrænset del-
tagerantal, ugen er uegnet for børn). 
Dette angives i denne brochure på den 
pågældende ølejrs side.
3. Hvis der på en ølejr opkræves et 
administrationsgebyr, når du først beta-
ler for den valgte uge hos regnskabs-
føreren efter din ankomst til ølejren, 
angives det i denne brochure på den 
pågældende ølejrs side.
4. Dyr må ikke medtages (bamser og 
tøjdyr er dog velkomne). 
5. Personlige ejendele er ikke dækket af 
bevægelsens lejrforsikring. 
6. Ølejrbevægelsen påtager sig intet 
ansvar i forbindelse med forløb, der har 
eller kan få terapilignende karakter. 
7. Ølejrbevægelsen påtager sig intet 
ansvar i forbindelse med trafikforsin-
kelser, strejker, lockouts eller force-
majeure-situationer.

HVAD BØR JEG VIDE?HVAD BØR JEG VIDE?
Ølejr er meget               

HVAD BØR JEG VIDE?HVAD BØR JEG VIDE?HVAD BØR JEG VIDE?HVAD BØR JEG VIDE?HVAD BØR JEG VIDE?
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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 2 af dine egne børn; num-
mer 3, 4 osv. af dine egne børn deltager 
gratis. 

PRISER 2-14 år 15-24 år 25-∞ år
 1  dag 75 100 140 lejrtilmelding

 7  dage 525 700 980

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. 

Ølejrbevægelsen 
Søborg Postkontor
Postboks 37
2860 Søborg
Tlf: 70 22 55 81

Ø-mail: info@oelejr.dk 
Hjemmeside: www.oelejr.dk
Ring eller mail efter flere 
brochurer

Køb dine ølejrbilletter på 
posthuset

UGEOVERSIGT 2006

EMNEKODER     

SKARØ

HJERK

RollespilFamilielejr
Alkoholfri uge!

Ung doms -
uge

Familielejr

LYØ

Blandt 
andet…

Dansk 
spillemands-
musik, dans 
og pileflet

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

Ølsmagning 
og poker 
NB! 3 dage
(20/7 - 23/7)

Nordisk 
folkemusik

SAMSØ

HåndværkHåndværk Håndværk Håndværk Familielejr 
- børn med 
adhd og 
autisme

Håndværk

DREJØ

Dream-
building for 
eneforæl-
dre

Musik, 
drømme og 
ånd - fami-
lieuge

Leg og 
udvikling - 
familieuge

Dage med 
de 5 tibeta-
nere og Chi 
Gong

Yoga, afsp. 
og medita-
tion. 6 dage
(5/8 - 11/8)

Yoga, 
afspæn ding 
og medita-
tion

VEJLØ

Familieuge Softball og 
sejl

Matchrace 
og gourmet 
mad

Poker og 
vandvol-
leyball
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FamilielejrFamilielejr Familielejr Familielejr Familielejr

Historier og 
kajakker

Dans og 
shama-
nisme

Nordisk 
folkemusik
(ungdom)

FamilielejrForlejr Familielejr Familielejr Familielejr

Familie  

Unge  

Musik/sang/dans

Krop/sind/ånd

Bøsser  

Gøgl/rollespil

Computer  

OMØ

Scenen er 
din

Irsk 
uge

Bøsse-ølejr Sang og 
musik
- stænk af 
romantik

Børn og 
voksne i 
gastrono-
miens tegn

Leg, spil 
og hygge

RØSNÆS

GRÆS-
RODS-
GÅRDEN

Råhygge for 
børn, unge 
og voksne

Familielejr 
for børn, 
unge og 
voksne

Ungdoms-
uge

Røsnæs-
ugen 
(musik - børn 
- spil)

Få de rå 
kanter 
med

Prinsesse- 
& Ridder-
uge

Krop, 
bevægelse 
og teater

Single ølejr„www.
TheCamp.
dk“ 

Familielejr 
med børn 
og voksne i 
centrum

Forlejr Håndværk

Familielejr

Forlejr Efterlejr 

Forlejr 

 25 26 27 28 29 30 31 32
 17/6 - 24/6 24/6 - 1/7 1/7 - 8/7 8/7 - 15/7 15/7 - 22/7 22/7 - 29/7 29/7 - 5/8 5/8 - 12/8 

DREJØ

OMØ

VEJLØ

SKARØLYØ

RØSNÆS

SAMSØSAMSØ

HJERK

GRÆSRODSGÅRDEN
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