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Velkommen 
til Røsnæs
På Røsnæs er alle, som 
vil hygge sig, slappe af 
og have det rart med 
hinanden, velkomne.
Røsnæs er et af de mest 
tørre og solrige steder i 
Danmark. Ølejren ligger 
i naturskønne omgivel-
ser mellem marker og 
skovklædte bakker. Der 
er gå-afstand til stran-
den og købmanden.

Lejren har sovetelte, et stort lejrkøkken, 
fællestelt og bålplads. Der er varmt 
brusebad, sauna og hottub. Feltsenge, 
luft- og skummadrasser kan lejes. Ring 
og reserver i forvejen. Vi har masser af 
tæpper.
Vi har volleyballnet, børnebassin, træk-
vogne, mange slags spil, sangbøger, 
farver og maling m.m. Medbring gerne 
musikinstrumenter og gode idéer.
Vi er sammen om det praktiske og alle 
giver en hånd med madlavning, opvask, 

oprydning mv. Vi aftaler ved aftensma-
den, 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, 
men en af dagene i ugen plejer vi at give 
den en ekstra tand. I fællesskab plan-
lægger vi sjove aktiviteter (skattejagt, 
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 skal primært ske over BIL-
LETnet, men kan også ske til ugens kon-
taktpersoner. Tilmeld dig i god tid, da 
flere af ugerne hurtigt kan blive udsolgt.
 
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
Spørgsmål om de enkelte uger stilles til ugens 
kontaktpersoner.

 God mad
Uge 26 (23/6 - 28/7) NB - 5 dages uge.

En kort uge hvor vi udover at have en 
dejlig ferie også lægger vægt på god 
mad. Vi vælger et madhold hver dag, 
som skal kreere et dejligt middagsmål-
tid og købe ind til de øvrige måltider. Vi 
laver det meste selv, bager brød og gør 
hvad vi kan for, at måltiderne bliver en 
oplevelse. God mad er ikke nødvendig-
vis kød, men det er ikke en vegetarlejr. 
Alle deltager selvfølgelig aktivt i at få 
lejren til at fungere, laver mad mv. Kom 
gerne med forslag til lækre retter.  
Ekstra pris til materialer: 200kr pr. vok-
sen over 14 år (eller 50kr pr. dag).
Kontaktpersoner:
Tage 29 84 09 15, tage@golejr.dk
Vagn 22 45 78 97, vagn@golejr.dk 

 Familielejr med børn og
voksne i centrum

Uge 27 (28/6 - 5/7) 
Her kan alle, uanset alder, få en glad 
og hyggelig ferie. En uge uden fast 

program – så 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 og på stranden. Det afhænger af 
os selv, og vi har massevis 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. 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 (5/7 - 12/7)
En uge i råhyggens tegn, hvor afslap-
ning er en ekstremsport. Hænger 
din hverdag i en klokkestreng, er uge 
28 måske lige det, du trænger til. Her 
færdes børn, unge og voksne i fri leg og 
socialt samvær. Intet er planlagt – alle 
aktiviteter står deltagerne selv for, så 
brug din fantasi og sæt noget i gang.
Vi kan lege, dase og snakke, synge og 
spille. Vi kan gå på opdagelse ved skov 
og strand. Vi laver også snobrød og 
hygger ved bålet. Hottub, sauna, og 
vandrutchebane bruges flittigt.
Har du musikinstrumenter eller gode 
idéer, så ta’ dem med.  
Kontaktpersoner:
Jesper B 20 56 13 23, jesperb@golejr.dk
Susanne 29 91 50 91, susanne@golejr.dk

 Hyggelig familielejr   
 for børn, unge og voksne
Uge 29 (12/7 - 19/7)
En populær 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 snobrød, popcorn m.v. Skattejagt 
for små børn og natløb for store plejer 
at være faste indslag. Medbring gerne 
musikinstrumenter og masser af godt 
humør! Vi har alle medansvar for, at 
det bliver en god uge. Og skulle det 
blive lidt koldt, er der mulighed for 
dampbad.
NB: Tilmelding til denne uge sker direk-
te til kontaktpersonerne (efter 1. april).
Kontaktperson: 
Benny N 40 42 01 50, benny2@golejr.dk
Kim 21 26 24 66, kim@golejr.dk
Poul 25 13 05 11, poul@golejr.dk

 Røsnæsugen
Uge 30 (19/7 - 26/7)

Du skal være mere end velkommen 
på en af de mest populære ølejr-uger 
nogensinde. 
Vær med til at skabe eller genskabe det 
hyggelige samvær, underholdningen, 
den gode mad og det hav af aktiviteter 
for både børn og voksne og ikke mindst 
de musikalske indslag og performance, 
som altid har været en vigtig del af 
denne uge.
Vi er imellem 28-48 år på Røsnæsugen 
med små og store børn. 
Din ferie - dine muligheder. Kommer I? 
for det gør vi!
Kontaktpersoner: 
Jon 27 62 90 98, jon@golejr.dk
Louise 30 20 41 07, louise@golejr.dk
Frederik 26 78 77 50, frederik@golejr.dk

 Rosinen i pølseenden 
              Uge 31 (26/7 - 1/8) NB: 6 dages uge.
Den sidste sommeruge på Røsnæs - 
fuld af sol og godt humør! Her kan I 
hygge jer med jeres børn og møde nye 
venner. Vi lægger vægt på en god stem-
ning, hvor også nye deltagere føler sig 
velkommen. Om aftenen hygger vi med 
bål og snobrød, sang og guitar. Efter 
lyst arrangeres ture med krabbejagt, tur 
til Røsnæs fyr med den smukke solned-
gang, børnedag(e) mm. Ugen slutter 
som regel med en fest med god mad 
- og måske, hvem ved? med underhold-
ning. Forlæng ugen med gratis delta-
gelse, mod arbejde, i efterlejren.  
Vi glæder os til et gensyn og til nye 
venner. 
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 landsbyskole i 
Bregninge ved Jyderup. 
I skolebygningen er der 
sovesale med madras-
ser, samt en gymna-
stiksal.
I den tidligere lærerbolig 
er der et stort køkken 
og opholdsstuer. Græs-
rodsgårdens igangsæt-
tere er meget aktive. 
De praktiske gøremål, 
såsom indkøb, madlav-
ning, oprydning m.m. 
foretager 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. Rejsevejled-
ning 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
Ankomst:  Lørdag, kaffen er klar fra
 ved 2-tiden. Vi laver aftens  
 maden sammen - og regner så  
 med at alle er kommet
Afrejse:  Lørdag middag.

 Fordybelse i relationer
Uge 27 (28/6 - 5/7) Ankomst senest lørdag 

kl. 18. Max. 35 deltagere - uegnet for børn
At lære mere om sig selv og de relatio-
ner man er en del af. 
Hvordan ser og tænker du om dig selv i 
forskellige relationer?
Hvordan fungerer du i venne-, kæreste- 
og familieforhold?
Hvilke færdigheder og ressourcer er vig-
tige for at være i og bevare samvær i de 
familiære, kulturelle, sociale, hierarkiske 
og arbejdsmæssige aspekter af relatio-
ner. I løbet af ugen vil du blive trænet 
i meningsfuld kommunikation, øvelser 
i tilknytning, Afgrænsning, kontaktfær-
digheder og balancen mellem at være 
sig selv sammen med andre. 
Deltagelse i hele ugen er en forudsæt-
ning. Medbring ekstra underlag.
Igangsættere: Lene Wisbom (Cert. Bodynamic Analyti-
ker) 28 74 86 50, lene@bodynamic.dk, www.wisbom.dk 
Bo Bromberg (Bodynamic Terapeut + mindfulness instruk-
tør) 40 19 43 00, bobromberg@hotmail.dk
Regnskabsfører: Jens Uglebjerg 31 18 20 00, 
vedr. spørgsmål/venteliste.

 Børneuge
Uge 28 (5/7 - 12/7)  

I denne uge vil temaet være gamle lege 
og fri fantasi; der vil være forskellige til-
bud og aktiviteter i løbet af ugen, nogle 
planlagt af igangsætterne- andre af del-
tagere, alle forslag er velkomne.
Børneugen er fra lørdag kl 14. Vi samles 
og mødes lørdag aften og planlægger 
ugen sammen.

Der vil selvfølgelig også være bål og 
snobrød og masser af hygge.
Torsdag er vores store festaften, så 
husk festtøjet Alle er velkomne til denne 
skønne uge på Græsrodsgården.
Vi glæder os til at se jer.
Kontaktpersoner: Marika 26 35 81 03, 
Diana 21 68 68 73, Heidi 24 48 17 77 
hiera@hotmail.com

 Teater, krop og fordybelse
Uge 29 (12/7 - 19/7) Max. 40 deltagere 

Himlen er nu!  
Kom til en uge med teater, nærvær og 
fordybelse. I nu’et findes himlen og i 
improvisation sigter vi mod at være i 
det nu..  
- ikke fortid - ikke fremtid, men i accept 
af det, der er lige nu. Vi udforsker 
“Nu’ets” muligheder, hvor vi med inspi-
ration fra teaterets verden via improvisa-
tion, leg og bevægelse sætter fokus på 
din livsholdning, lyst og ressourcer.  
Vi bruger også fordybende øvelser med 
lyd, farver og streg. I en tryg atmosfære 
kan du udforske din evne til at være i 
nu’et og dets betydning i handling. 
- At lege, mærke og følge impuls og 
fantasi.- At få større bevidsthed om 
din krops sprog, værdighed, følelser og 
styrke, og kunne sige til og fra. 
Torben Hedvard, Jungiansk Analytiker 
besøger os to aftener med mulighed for 
at arbejde med dine drømme. 
Det er vigtigt, at du følger alle ugens 
dage. Ikke egnet for børn. 
Fra lørdag kl. ca. 15. Spiser kl. ca. 18. 
”Goddag program” kl. 20.
Igangsættere: Marianne Miller (skuespiller, kropstera-
peut, billedkunstner) 77 30 51 20
Otto Krag (kropsdynamisk Analytiker) 50 10 07 50

 WWW.TheCamp.dK  
 – 7 open source days
Uge 30 (19/7 - 26/7)
I år er det 13. gang vi præsenterer en 
do-IT-yourself uge, med internetforbin-
delse og original og autentisk compu-
terstemning. Lejren er en blanding af 
planlagte foredrag og workshops (del-
tagelse er frivilligt), og arbejd-selv med 
ting du har lyst til. Det er en rigtig god 
ide at medbringe sin egen computer 
med ethernet-, eller WiFi-kort ;-) 
Se programmet, og alt det andet der 
sker i ugens løb, og naturligvis billeder 
fra tidligere år på www.TheCamp.dk 
OBS. Der bliver opkrævet deltagerbeta-
ling på 50 kr., til dækning af udgifter til 
infrastruktur.

Inden lejren starter: Lejr T-shirt og 
madplan aftales i forvejen, via e-mail, 
vi anvender 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, 
www.thecamp.dk

de 5 Rytmer 
 Uge 31 (26/7 - 2/8) Max. 30 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 de 5 rytmer: flow, stac-
cato, kaos, lyrisk og stilhed, en kreativ 
danse praksis uden faste trin, , som 
længes efter at blive mere frie og som 
elsker at danse. 
Vi vil danse ca. 4 timer hver dag, og følge 
tematisk op senere på dagen, infobrev i 
juni. Når vi danser de 5rytmer, skaber vi 
et rum af energi. Derfor er hver danser 
vigtig for gruppeenergien – hele ugen. 
Vi bruger traditionelt tid på at lave vores 
gode, (mest) vegetariske mad.
Igangsættere: Birgitte Rasmussen 26 27 14 71 
(certificeret) dans5rytmer@gmail.com 
www.dans5rytmer.dk 
Regnskabsfører: Britta Hintz 28 57 03 32

 seksualitet, nærvær  
 og livsglæde
Uge 32 (2/8 - 9/8) Max. 30 deltagere
Har du lyst til en uge med udviklingsøvel-
ser i forhold til nærvær, kærlighed og sek-
sualitet, jordforbindelse - og mindfulness 
øvelser, bevægelse til musik, refleksion 
og dialog?? 
Vi arbejder dagligt kl. 9 – 13 og nogle 
aftener kl. 19-21. Onsdag er fridag med 
udflugt til Nexelø. 
Ugen er ikke velegnet hvis du har dybere 
personlige problemer, da det er et ”let-
tere” personligt udviklingskursus med 
mange deltagere. 
Vi drikker ikke alkohol før hele dagens / 
aftenens program er færdigt. 
Det er en forudsætning, at du deltager 
ALLE dagene/aftenerne, og ugen er IKKE 
for børn.
START: Kom fra kl. 14 lørdag, vi spiser  
kl. 18. Ugens program starter kl. 20
Igangsættere: Rikke Thor 22 47 12 95, (sexolog, 
sygeplejerske, terapeut og mindfulness instruktør), 
rt@rikkethor.dk, www.rikkethor.dk 
Medigangsætter: Susan Ahrensbach (sexolog og 
coach), www.susana.dk
Regnskabsfører: Jette Hedegaard Kristoffersen 
23 28 66 58, jette@graesrodsgaarden.dk
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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 varierede fugleliv. Ølejren ligger mel-
lem dyrkede marker ved øens sydøstlige 
kyst og med direkte adgang til vandet. 
Lejren er godt indrettet 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 kontaktper-
sonen, om der er flere teltpladser. Lej-
ren 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 ord-
ning 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:  Tommy Petersen 21 70 73 17
Omøfærge: www.omoefaergen.dk
Omø hjemmeside: www.omoe-net.dk 
Pladsbestilling:  58 19 53 11 fax: 58 16 11 30
 mobil: 24 41 42 19

  Kvindelejr 
Uge 27 (30/6 - 5/7) OBS! starter mandag

For sjette år i træk afholder vi Kvindelejr 
på Omø. Kvinder og børn tager på ølejr 
for at ligge i telt, slappe af, lege, tale 
om hverdagen, karrieren, politik, grine, 
synge, bade, læse, gå ture ved stranden 
og for at dase. Ideen med kvindelejren 
er at have fokus på børnene, en uge 
fuld af aktiviteter, socialt samvær og 
sjov og ballade. Vores ambition er at 
give kvinder og børn en fantastisk uge 
med mange oplevelser. Børnene skal 
kunne være med i det hele, lave mad og 
vaske op, og der skal også være tid til at 
bage pandekager og lave snobrød over 
bål. Mindre børn er ingen hindring, da 
kvinder og børn er gode til at hjælpe 
hinanden, og har man hænderne fulde 
med de små, kan man i stedet tage 
aftenopgaverne. Man har ca. to timers 
fællestjanser om dagen. 
Kontaktperson: Sanne 60 14 01 01

 sang og musik 
Uge 28 (5/7 - 12/7)

I denne uge bestemmer du selv farten. 
Her vil være mulighed for masser af 
musik, sang og dans. Har du en spæn-
dende idé til noget nyt, anderledes, 
sammenspil, sang eller dans, så er det 
bare at komme med den. Så kan vi 
sammen se, hvad det udvikler sig til. 
Der vil også være mulighed for at gå 
ture, spille en volleyball-kamp, tage et 
spil backgammon, nyde himlen, vandet 
og den skønne natur. Der er plads til 
alle med åbent sind, så grib strengene, 
ventilerne og stemmerne. Kom og vær 
med til at gøre denne uge hyggelig. 
Husk ... at leve er at gøre det, du ikke 
tør: Ring og spørg!  
Kontaktpersoner: Karin Graae 26 36 96 49, Maria 
Steffensen 71 75 80 01 og Tine Steffensen 22 44 92 93

  leg, spil og hygge
Uge 29 (12/7 - 19/7) Alkoholfri under 16

Nogle er singler, andre par, de fleste har 
børn - nogen har endda taget mormor 
eller farfar med. Nogle 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 afte-
nen. Der skal med andre ord være plads 
til at både børn og voksne har en fan-
tastisk ferie. Kodeord: - faste spisetider, 
men højt til loftet - Spil (både boldspil 
og brætspil), skumfiduser, skattejagt og 
sang. Vi har de sidste par år været lige 
mange mænd og kvinder, og børnene 
har været op til 16 år gamle. Tag gerne 
musikinstrumenter med da vi ofte syn-
ger ved bålet (eller i køkkenteltet) om 
aftenen. Vi henholder os til Sundheds-
styrelsens anbefalinger omkring unge og 
alkohol, og lejren er alkoholfri for børn 
under 16 år. Se mere på www.oelejr.dk/
omoe eller ring meget gerne.  
Kontaktperson: Ingrid 42 77 78 34

  Irsk uge
Uge 30 (19/7 - 26/7)

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 gene-
rationer er repræsenteret ved en blanding 
af musikere og dansere på forskellige 
niveauer. Du behøver ikke at have 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 
f.eks. solnedgangstur, sangaften, fæl-
lesdans og måske turnering i øens heste-
skospil! Ugen afsluttes med optræden på 

havnen for øens beboere og turister... og 
festaften naturligvis! Husk dansesko og 
evt. musikinstrumenter.
Kontaktperson: Per 21 68 69 27 

 mad til enhver tid 
Uge 31 (26/7 - 2/8)

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 ofte til 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. Vær opmærksom på, at ugen 
kan forventes hurtigt udsolgt. 
Kontaktperson: Mads Fisker 30 24 03 34

  Bøsse-ølejr
Uge 32 (2/8 - 8/8) OBS Lør.- fre. kun 6 dage

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 og
Kristen Nielsen 36 43 04 01 (bedst ml. 22.00 og 01.00)
Yderligere oplysninger: info@gaycamp.dk (mail til kon-
taktpersonerne). 
Meget mere info om lejren på: www.gaycamp.dk 
BILLETnetbilletten dækker 4 valgfrie overnatninger på lejren.
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lyø 
- musik for alle

Kommer du til Lyø til sommer, kommer 
du til en smuk natur, der danner ram-
men for flere levende kulturer.
En af dem er ø-lejren, et berigende fæl-
lesskab, der står i musikkens varierede 
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 overskrift og kort 
omtale af ugernes temaer, og hvem du 
kan kontakte for at høre mere. Er der et 
tema, som fanger din interesse, så klik 
gerne ind på ø-lejrbevægelsens hjemme-
side, hvor du kan læse endnu mere om 
de enkelte uger og deres indhold.
Her finder du også mere detaljerede 
informationer om selve ø-lejren. 

Praktiske og økonomiske noter:
● Studerende over 25 år kan ansøge Lyø-grup pen 

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

● Tilmelding kan ske gennem BILLETnet, eller 
efter aftale med de respektive ugers kontakt-
personer.

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

● Kommer du uanmeldt, risikerer du, at der ikke 
er plads.

● For at opnå kontinuitet i forhold til ugernes 
emner og sociale liv, kan tilmelding på lejren kun 
ske for mindst 3 døgn.

● Din bagage vil blive hentet ved færgen, og bragt 
til lejren, med ø-lejrens traktor. 

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

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

opsætning af lejren
Uge 26 (21/6 - 28/6)
Vær med til at starte årets ø-lejr på Lyø. 
Der er brug for flittige og arbejdsomme 
folk. Lejren skal pakkes ud og sættes 
op, med hænder, håndslag og hyggelige 
stunder.
Tilmelding/Kontaktperson: Martin B. Jensen 28 44 47 75
martinbrinckopff@gmail.com

 dansk spillemandsmusik, fælles - 
 dans, sang, rollespil og pileflet
Uge 27 (28/6 - 5/7)
I denne uge mødes høj og lav, ung og 
gammel, børn med forældre/bedstefor-
ældre til en uges ferie med alt det vi selv 
kan finde på - foruden emnerne:
Musik: spil dansk spillemandsmusik, 
spil til bal fællesdans pileflet morgen 
motion/udspænding, sang og som 
noget nyt vil vi i år prøve at arbejde 
med rollespil (og evt. en skattejagt) - 
særlig for børn i alderen 5 - 14 år. 
Kontaktperson: Niels Jørgen Jacobsen 20 23 37 73 
niels.joergen.jacobsen@gmail.com 
Følg Lyø uge 27 på: www.lyoe-oelejr.dk, 
www.facebook.com/groups/dansk.spillemandsmusik/ og 
www.finn-j.dk/danmark/lyoelejr13/index.html 

  Klezmer/Balkanmusik, kor  
 sang og dans
Uge 28 (5/7 - 12/7)
Denne uge vil være en legeplads og et 
mødested for alle med interesse for 
Balkan-klezmer musikkens skæve uni-
vers. Vi vil spille, synge, danse og lytte. 
Da der hver dag vil blive igangsætning i 
instrumental, dans og kor, og om afte-
nen samles vi til en fælles aktivitet om 
temaet. Onsdag laver vi optog gennem 

landsbyen og fredag aften holder vi det 
store afskedsbal! Af hensyn til lejrens 
sammenhold og aktiviteter, kan tilmel-
ding kun ske for minimum tre dage. 
(via BILLETnet.)  

 Rytmisk
Uge 29+30 (12/7 - 23/7) Bemærk 11 dage!

En broget og blandet periode med 
fællessang, jam, workshops, hygge, leg 
og fest. 
Kontaktperson: Troels Klinge Olsen, 
troelsklinge@gmail.com

 nordisk periode 
Uge 30+31 (28/7 - 2/8) Bemærk 11 dage!

Ø-lejr for musikudøvende og musikny-
dende. Fællessang, solnedgang, dans 
i teltet og sammenspil. Aktiviteter på 
tværs af generationerne og yoga for de 
morgenfriske.  
NB: 11 dage, kommer du kortere tid 
skal du skrive til kontaktperson Ditte-

Marie Post: ditte_marie_post@hotmail.
com.
Kontaktperson: Ditte-Marie Post, 
ditte_marie_post@hotmail.com
Igangsættere: Henrik Jørgensen, Knud Grumløse, rian 
Møller, Akiko Nielsen, m.fl.

 ”skab dig”
Uge 32 (2/8 - 9/8) OBS: Ugen er rykket i år

Improvisation, kreativitet, musik, sang, 
leg, solnedgange, familier og teater-
sport!
Skab dig og skab sammen. Lev i nuet i 
en uge med morskab og fællesskab!
Kontaktperson: Frederik Bo Lind, fblind87@gmail.com

oprydning og nedpakning af lejren  
9/8 kl. 12.00
Kontaktperson: Frederik Lind, fblind87@gmail.com

For udførlige periodebeskrivelser, 
se www.lyø-ølejr.dk  
eller www.oelejr.dk

ly
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Kom til  
endelave
Smid fordomme-
ne og vær med  
til at skabe den 
nye ølejr 
Endelave ligger i 
Horsens Fjord. Øen 
har en unik natur, 
som giver en hel 
særlig ro. Vandrer-
ruter langs stran-
den, vilde kaniner 
og det klareste 
badevand. Eller 
måske en sejltur ud 
for at se sælerne 
helt tæt på.

Naturen er mangfoldig og afveks-
lende, og med de korte afstande 
og de mange små hyggelige veje, er 
det oplagt at gå eller cykle rundt på 
øen. Øen og ølejren er meget fami-
lie- og børnevenlig. 
Endelave ølejr startede sidste år. 
Vi har plads til 60 personer, og 
vi er en familieølejr for både par 
og singler, små og store børn og 
unge mennesker. Alle finder vi et 
fællesskab og samvær på kryds og 
tværs af alder. Om aften mødes 
vi omkring bålet, lejrens hjerte. 
Her hygger vi med sang, snak og 

snobrød. Der fortælles måske 
røverhistorier og ud på aften bliver 
snakken til filosofiske samtaler som 
varer hele natten. 
Endelave ølejr er en helt ny lejr, og 
du vil kunne være med til at præge, 
hvordan lejren skal udvikle sig. Vi 
er alle med til at skabe en god lejr, 
og der er plads til både planlagte 
og spontane aktiviteter. Du er med 
til at bestemme indholdet, så med-
bring instrumenter og materialer, 
hvis du har en god idé eller har lyst 
til at spille op til fællessang. 

Praktiske oplysninger: 
Der er færge fra Snaptun havn flere 
gange dagligt. Husk pladsreserva-
tion, hvis du vil ha bil med over. Se 
færgens hjemmeside for fartplan. 
Der er busforbindelser til og fra 
Horsens. Lad bilen stå i Snaptun. 
Der er gratis p-plads ved havnen. 
Hvis du tager bilen med, så fyld 
tanken inden du kører på færgen. 
Der er ingen mulighed for at tanke 
på Endelave.
Ankomst til lejren lørdag eftermid-
dag.
Husk kontanter. Der er ingen hæve-
automat på øen. 
Lejrpladsen ligger 1,2 km fra hav-
nen på Vesterby. 
Vi sover i fællestelte, egne telte må 

ikke medbringes. Lejren har toilet-
ter og bad med varmt vand, et fæl-
les opholdstelt og køkkenhus med 
alt hvad vi skal bruge.
I Endelave by er der bl.a. lystbåde-
havn, købmand, kro, lægehus, sko-
le, lægeurtehave, museum og meget 
mere. Se øens hjemmeside.
På Endelave kan du købe billet til 
en hel uge, men du kan også delta-
ge i en del af ugen. Kontakt Anette 
og hør om der er plads 22 14 84 00 
eller ah.hjerk@mail.tele.dk. 

Lejradresse:  Endelave Ølejr 
 Vesterby Endelave 
 8700 Horsens
Deltagerantal:  60 personer  
Kontaktperson:  Anette 22 14 84 00  
 ah.hjerk@mail.tele.dk

Forlejr 
Uge 26 (25/6 - 28/6)
Lejren rejser ikke sig selv, så kom og 
vær med onsdag - lørdag der skal 
stille telte op og lejren gøres klar. 
Der er også tid til at slappe af og 
have det rart. Dagene er gratis, og 
du får færgebilletten betalt. 
Tilmelding: Jens Andreasen 21 85 83 73

  Familielejr
Uge 27 (28/6 - 5/7)

  Familielejr
Uge 28 (5/7 - 12/7)

  Familielejr
Uge 29 (12/7 - 18/7)  
Bemærk kun 6 dage

 efterlejr 
Uge 30 (18/7 - 20/7)
Vi starter med at pakke lejren ned 
fredag eftermiddag i uge 29 og 
forventer at være færdig søndag 
eftermiddag. Bliv og giv en hånd 
med. De ekstra dage er gratis og vi 
giver færgebilletten. 
Tilmelding: Jens Andreasen 21 85 83 73
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sol, sommer, samsø
– familieølejr 
for børn og voksne

Lejren ligger på den nordvestlige side 
af Samsø i de fredede og naturskønne 
Ballebjerg Bakker. 

Har man først været her, har man lyst til, ja nærmest 
trang til at komme igen … år efter år.

På Samsø er vi alle med til at skabe en god lejr. Der 
plejer at være masser af spontane aktiviteter og ikke 
to uger er ens. Det er dig, som deltager, der selv er 
med til at bestemme ugens indhold og aktiviteter.

Vi er en familieølejr med både par og singler, med 
helt små børn, med unge der engang var ølejrbørn - 
og med dem, der nu er blevet bedsteforældre. Nogle 
prøver ølejr for første gang og andre er veteraner. 
Sammen skaber vi en fantastisk ølejr.

Forlejr
Uge 26 (20/6 - 24/6) Bemærk starter fredag!
Lejren skal pakkes ud af sit hi – og opgaverne spænder 
lige fra traktorkørsel til madlavning. Har du lyst til 
både at arbejde og hygge, så ring til Thomas og hør 
nærmere. Alle udgifter til rejse og kost er betalt af 
ølejren. 
Kontaktperson: Thomas 30 52 88 98, balslev-larsen@oncable.dk 

 Familielejr
Uge 27 (28/6 - 5/7)

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

  Familielejr
Uge 28 (5/7 - 12/7)                 

Kontaktpersoner: Henrik 26 88 50 88, henrik@beltner.dk og 
Line 53 58 42 41, albin@newmail.dk og Trine 31 78 70 37

 Familielejr
Uge 29 (12/7 - 19/7)

Kontaktpersoner: Lars 50 80 00 77, lars.jorgensen@postkasse.com og 
Thomas 30 52 88 98, balslev-larsen@oncable.dk
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  Familielejr
Uge 30 (19/7 - 26/7)

Kontaktpersoner: Uffe 21 76 04 32, uffeaastedpetersen@gmail.com og 
Mia 24 98 60 61, buthler@gmail.com  

  Familielejr
Uge 31 (26/7 - 1/8) Bemærk: kun 6 dage til reduceret pris

Kontaktpersoner: Lisbeth 20 15 75 07, lisbethfenger@gmail.com og 
Børge 86 16 87 19, borge-b-sorensen@mail.dk

efterejr
Uge 32 (1/8 - 4/8)
Lejren skal pakkes pænt ned og grunden 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

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

Praktisk:• Egne telte må ikke medbringes, da vi kun har god-
kendelse til at benytte ølejrens telte på grunden.• Det er kun muligt at købe hele uger (lørdag til lør-
dag) på Samsø ølejr (Uge 31 dog kun til fredag).• Kommer du i bil, skal du reservere plads på færgen 
i meget god tid!

Lejradresse: Samsø Ølejr, Langdalen 5, 
 Nordby, 8305 Samsø
Lejrtelefon: 50 58 35 16
Ø-mail:  uffeaastedpetersen@gmail.com
Hjemmeside: www.samsoe-oelejr.dk
Kontaktperson:  Uffe 21 76 04 32
Ankomst:  En ølejruge starter lørdag kl. 12 (frokost ikke inkl.  
 på ankomstdagen) og slutter den efterfølgende  
 lørdag kl. 11.  

Vil du vide mere, kan du ringe til en af  
kontaktpersonerne.

Hygge, humle  
og håndværk
Tag væk fra 
byens stress og 
jag og nyd en 
ferie i ro og mag. 
Sluk for mobiltele-
fonen, luk compu  -

teren ned, lad anlægget blive hjem-
me, og tag af sted på en unplugged 
uge i det grønne. 
Du bestemmer selv, hvordan din 
ferie skal være på Hjerk; det afhæn-
ger af dine egne initiativer, ideer og 
søvnbehov. 
Her er ingen lejrchef, der planlæg-
ger din dag, og underholdningen 
skaber vi i fællesskab. Solnedgan-
gen over Limfjorden er dagens 
højdepunkt, og aftenbålet er hele 
lejrens hjerte. Under stjernerne 
bliver der ofte sunget og fortalt 
historier – her opleves fællesskabet, 
mens børnene falder i søvn under 
åben himmel.
På Hjerk har vi samme tema som-
meren igennem, ”hygge, humle og 
håndværk”.
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 fedt-
sten, 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 musikinstrumen-
terne.

Du kan også lave ingenting. Ligge 
på tømmerflåden og lade døgnets 
timer flyde sammen, alt imens 
satellitterne parrer sig på nattehim-
len, og nat igen bliver til dag.
Området er rigt på sjældne planter 
og forsteninger, som man kan fin-
de 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 lejrpladsen.
Lejrpladsen har vi indrettet, så vi 
bruger de muligheder, naturen 
giver os, f.eks. opbevarer vi maden i 
jordkælderen.
Toiletterne er primitive, men har 
sommerens smukkeste udsigt ud 
over Limfjorden.
Om natten holder vi varmen 
omkring bålet, til solen igen står 
op. De praktiske opgaver løser vi 
sammen, og uden megen planlæg-
ning, lykkes det altid af få mad på 
bordet og få opvasken klaret.
Vil du vide mere om Hjerk, kan du 
ringe til tlf.: 30 91 73 85.

Lejradresse:  Hjerk Ø-lejr, Rævehøjvej,  
 7870 Roslev
Lejrtelefonnummer:  97 57 91 30 
Deltagerantal:  Max 60 personer. Børn   
 under 16 kun ifølge med  
 voksen 
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 
fællesskab. Kontakt Dennis og hør i 
hvilke uger det kan lade sig gøre.

Hvis din ønskede uge er udsolgt kan 
du komme på venteliste. Kontakt 
Dennis.

Transport til lejren: 
Med offentlig transport: Du 
skal tage til Skive, og derfra tager 
du rutebil 40 til Roslev, ca. 10 km 
fra lejren. Du kan 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. Du kan 
ankomme til lejren fra kl. 12.00. 
Er du i bil: Fra Skive kører du mod 
Nykøbing Mors til frakørslen til 
højre mod rute 591. Du kører til 
venstre over broen og derefter ad 
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 
grusvejen og fortsætter, indtil du 
når lejren.

Forlejr 
Uge 26 (21/6 - 28/6)
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 27 (28/6 - 5/7)

  Håndværk
Uge 28 (5/7 - 12/7)
Kun hele uger.

  Håndværk
Uge 29 (12/7 - 19/7)  
Kun hele uger.

  Håndværk
Uge 30 (19/7 - 26/7)  

  Håndværk
Uge 31 (26/7 - 2/8) . 

  Håndværk
Uge 32 (2/8 - 8/8)
Bemærk: 6 dage

efterlejr 
Uge 33 (8/8 til vi er færdige)
Forhåbentlig lægger lejren ikke sig 
selv ned, så du kan komme gratis 
på lejr for at pakke alting sammen. 
Tilmelding: Dennis 30 91 73 85
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Her er du 
’dus’ med de lokale
Øen i det sydfynske 
øhav, en times sejlads fra 
Svendborg - med syd-
fynsk idyl; stråtækte huse 
og gårde, gadekær, mark-
veje og vilde harer. Og 
yngleplads for en række 

sjældne fugle. Der kører få biler på øen, 
så selv små børn kan færdes sikkert. Der 
har været ølejr på Skarø i over 30 år, så vi 
er dus med de lokale og meget velkomne.  
Købmandsbutikken er lukket, men øens 
is-cafe der bla. sælger is, slik og kaffe hol-
der åbent. Lejren ligger ud til vandet med 
fantastisk udsigt over det sydfynske øhav. 
Lejren er indrettet med 3 sovetelte, et køk-
kentelt, et flot aktivitetstelt og et vaskehus. 
Du kan enten sove i et af fællesteltene eller 
i dit eget lille telt. Der er begrænset areal 
til private telte, så spørg kontaktpersonen 
på din uge, om der er flere teltpladser. Til 
børnene har vi forskelligt aktivitetsudstyr, 
herunder badebassin, gynger mv. Med-
bring gerne cykler. Se mere på www.oelejr.
dk/skaroe

Lejradresse:  Skarø Ølejr, Skarø Østre Hovedvej 
 5700 Svendborg
Lejrtelefon:  62 22 19 69
Ø-mail:  skaroe@oelejr.dk
Hjemmeside:  www.oelejr.dk/skaroe
Deltagerantal: Max. 60 personer
Lejrstart:  Lørdag eftermiddag
Færgesejlplan:  www.svendborg-havn.dk (Vælg ”Høje- 
 stene” i menuen øverst) Det anbefales  
 at booke plads til personer og biler i  
 god tid.
Færgetelefon:  62 23 30 85
Ankomst:  Tag færgen ”Højestene” fra Svend borg
 havn lørdag kl. 12.00. Vi tager imod på 
 Skarø havn og transporterer din bagage
 til lejren. Bilen parkeres på Svendbor 
 havn (24 timers P skilte). Biler kan ikke  
 parkeres i lejren. 
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. 

Forlejr - Gratis!
Uge 26 (21/6 - 28/6)
Tilmeld dig, hvis du er fysisk stærk, og 
vil være med til at rejse lejren. 
Deltagelse er gratis.
Kontakt: Thea 20 76 76 65,  thea@lyngfryd.dk
Freja 28 26 78 96, muyfreja@gmail.com

Familielejr med yoga  
  for voksne og børn 
Uge 27 (28/6 - 5/7) Vegetarisk. Alkoholfri!     
I denne uge er de faste ingredienser: 
fællesskab, nærvær, yoga, sang og musik 
omkring lejrbålet, med havet og Skarøs 
natur som ramme, hvor du kan 
komme ned i gear, finde ro. Skattejagt, 
massage-workshop, fortæller-værksted, 
tømmerflådebygning, meditationsaft-
ner, tromme-sessioner, cirkus og fod-
boldturnering, er blot nogle af de akti-
viteter, der tidligere er blevet til i denne 
uge. Vi drømmer om at få en svedehytte 
op at stå denne sommer.
Ugen er vegetarisk, alkoholfri og så vidt 
muligt økologisk. Medbring akustiske 
instrumenter. 
Kontakt: Lene Lindkvist Okholm 51 90 11 97, 
martinchris@sport.dk, 
Brian Kjøller 40 35 97 17, bako@post9.tele.dk 
Leif 21 48 05 23, jessen.leif@gmail.com  
Hold øje med ugens Facebook gruppe: Ø-lejr Skarø 
UGE 27.

 Familielejr 
         Uge 28 (5/7 - 12/7) Alkoholfri! 
Succesen fra sidste år fortsætter! Vi får 
en rigtig god og hyggelig uge med leg, 
afslapning og fordybelse. Du vil møde 
en mangfoldig gruppe fra Paraplyen 
Odense, som startede denne uge. 
Dagen forløber typisk med boldspil, 
strandture, udflugt til Drejø med 
madpakke og med mulighed for muse-
umsbesøg, solbadning, bål, spil, kunst-
maling osv.  
Lejren har bemandet Tegneworkshop 
for voksne og børn. Lejren er instituti-
onsvenlig. Vi dyrker mangfoldigheden 
- 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,  jessen.leif@gmail.com

 Familieuge, musik,  
 parkour og sjov for børn
Uge 29 (12/7 - 19/7) 
Velkommen til en uge, der står i hyg-
gens og afslapningens tegn. Der er mas-
ser af gode legemuligheder for børnene, 
og der er tid til snak og gåture på øen. 
Medbring gerne akustiske instrumenter 
og historier til aftenens bål.  
Vi har en masse gode formiddagsakti-
viteter i ærmet, mest for børn, og vi er 
sammen om lejrens praktiske opgaver. 
Vi handler hovedsageligt økologisk og 
bæredygtigt og hygger os med at lave 
god mad.  
OBS: Weekenden den 11-13. juli afhol-
des Skarø festival og der er ekstra tryk 
på færgen denne weekend. Reserver 
plads til passagerer og bil i god tid.
Kontaktpersoner: Giske 30 22 02 97, Gry 51 67 24 13 
Freja 28 26 78 96, muyfreja@gmail.com (venteliste)

 Ungdomslejr
Uge 30 (19/7 - 26/7)

En uge med fest, grin og afslapning i 
selskab med andre unge mennesker i 
alderen ca. 18-28 år. Ungdomslejren 
minder mest af alt om en lille festival, 
der med årene har udviklet sin egen 
unikke kultur og stemning. Alle, nye 
som garvede, er meget velkomne, (evt. 
med guitar) til en fed uge i godt sel-
skab. Hvis vejret tillader det, tager vi til 
havnen for at bade og samle kræfter til 
nattens eskapader. 
Kontakt: Tom 29 84 90 44, shaham86@hotmail.com
Sune 51 89 15 59, sun-chr@hotmail.com
Hold øje med ugens Facebook gruppe: www.facebook.
com/groups/5264272746/

  naturen. de oprindelige Folks 
 ritualer samt Hatha yoga
Uge 31 (26/7 - 2/8) 
De oprindelige folk som bl.a.: Samere, 
Inkaerne, Blackfood-, Sioux- og Hopi-
indianernes livsværdier og ritualer, samt 
moderne Hatha Yoga, er emnerne for 
denne uge.
Du vil blive indviet i forskellige cere-
monier/ritualer som bl.a. Tromme – 
raslerejser og Svedehytteritual igennem 
ugens daglige programpunkter, som vil 
tage dig på rejse for at forstå og leve i 
overensstemmelse med den du er.
Maden er baseret på økologiske og 
vegetariske råvarer.
Vi forudsætter, at alle børn deltager 
i Lejrens praktiske gøremål som bl.a. 
oprydning, opvask og madlavning.
Kontakt: Vibeke Nielsen 29 89 01 12
vibeke@tagetvalg.dk
Thea Normann 20 76 76 65, thea@lyngfryd.dk

efterlejr - Gratis!
Uge 32 (2/8 - ca. 6-7/8)
Tilmeld dig, hvis du er fysisk stærk, og 
vil være med til at pakke lejren sammen. 
Deltagelse er gratis.
Kontakt: Bjarne 20 23 95 96, skaroe@oelejr.dk 
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solskin for 
vandhunde og 
strandløver...  
måneskin til 
natteravne og 
sanglærker...  

Vejlø er en lille ø placeret i naturskønne 
omgivelser i Nakskov fjord. Øen består 
af en enkelt gård, omgivet af marker, 
kvæghold og en lille natur-campingplads 
for lokale sejlere.
Lejren er placeret midt på øen i læ af 
store popler. Opholdsområdet udgør 
lejrens centrum med bålplads i midten. 
Rundt om opholdsområdet er de store 
militærtelte opstillet, samt baderums- og 
lokumsområdet.
Vi opfordre småbørnsfamilier til at pla-
cerer sig i de bageste telte, da der kan 
være sang til den lyse morgen.
På Vejlø strand tilbyder lejren kanoer 
og kajakker m.m. som står til fri dispo-
sition.

På gården, som ligger imellem stranden 
og lejren, ligger en lille kiosk, hvor der 
kan købes alt hvad en ferie har brug for. 
Du har endvidere mulighed for at få dine 
kontanter opbevaret sikkert i kiosken. 
Der er også mulighed for træk og slip 
toilet samt et bad. 
På Vejlø er alt ikke planlagt på forhånd; 
vores igangsættere på ugerne står for 
nogle daglige aktivitetsmuligheder og 
regnskabsførerne er behjælpelige med 
bl.a. madholdenes indkøb, men du 
bliver ikke sat til at gøre nogen 
ting på et bestemt tidspunkt. Vi 
er alle på ferie og det praktiske 
minimeres mest muligt, men 
der er selvfølgelig ting, der skal 
tages initiativ til hver dag, for at 
lejren fungerer.  
På Vejlø kan man fortsat komme og 
rejse den dag i ugen, der passer en, men 
aktiviteter og gruppefølelsen besværlig-
gøres af, at folk kommer og går. Vi 

anbefaler at man betaler for en hel uge 
(lørdag-lørdag) via BILLETnet, men der 
kan også betales kontant/dankort på 
øen mod et gebyr på 15. kr. 
Der refunderes ikke på øen ved et kor-
tere ophold end betalt. 

Lejradresse:  Vejlø Ølejr, 4900 Nakskov
Lejrtelefon:  71 75 53 04
Ø-mail:  kontakt@vejloeoelejr.dk
Hjemmeside:  www.vejloeoelejr.dk
Transport:   Postbåden Vestas afgangstider  
 fra Nakskov til Vejlø tur/retur  
 kan findes på vejløs hjemmeside,  
 sammen med overfartspriser. 
 Ring på forhånd for at bestille  
 plads. Otto 54 93 12 36 eller 
 30 53 42 36.
Adresse:  Postbåden lægger til i havnen ud  
 for nr. 27 i Havnegade. Det er i 
 gåafstand fra Nakskov station,  
 og der er gratis parkering i 
 Nakskov havn.
Opdateringer og yderligere informationer på 
Facebook: Vejlø Ø-lejr

Forlejr
Weekenden i uge 25 (20/6 - 22/6)

 Vandsport, familiehygge,  
 liv og glade dage
Uge 27 (28/6 - 5/7)

Vi nyder den børnevenlige strand, ser 
solnedgang, bager pandekager, sno-
brød og laver popcorn og skumfiduser 
ved bålet. Der er tilbud om aktivitet for 
børn, unge og voksne i form af leg på 
vand, hvis altså vejret tillader det.  
Vi laver vandski-skole for alle.
Vi har også ”Bananen” til at trække 
efter speedbåden. Igangsætteren har 
speedbådscertifikat og er sejlkyndig. 
Der er selvfølgelig også vores kanoer  
og kajakker.  

 Kreativitet og historie
Uge 28 (5/7 - 12/7)

Vi hygger i løbet af ugen, med forskellig 
former for maling. Vi går ude i naturen 
og finder materialer, som vi kombinere 
med vores kreative evner, samt de 
materialer Vejlø stiller til rådighed.
Vi laver kunst og sætter kreativiteten i 
højsæde. 
Aktivitet 1. Vi sætter luppen på det 
mest berømte slag mellem prærie-
indianerne og USAs kavalleri. Slaget 
ved Little Bighorn, Montana – 25 juni 
1876. 
Aktivitet 2. Vi laver freeform jamses-
sions hver aften. ”Freeform” betyder 
både, at der arbejdes med musik uden 
forudsatte rammer, og (her) at man 
ikke behøver være kyndig for at kunne 
deltage.

 scenen er din
Uge 29 (12/7 - 19/7)

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, guitaren, 
din sprøde sangstemme og mød op og 
sæt dit præg på ugen.

 natur - Krop - Kreativitet
Uge 30 (19/7 - 26/7) 

Forkælelses ferie for både børn og 
voksne. Ideer og muligheder: Drama, 
Akrobatik, Gøgl, Kreativitet, Lege og 
Boldspil. Intui massage. Yogisk inspire-
ret træning. Natur-dampbad. Plante- 
og tingfinder ture på øen, Vandkamp 
og Kajak ræs ved den solbeskinnede 

strand, Sang og Samvær omkring bålet 
under stjernerne, Hygge og Højtlæsning 
i hesteskoen under regnvejrsbygerne. 
Du er i høj grad medspiller for hvad, 
der kommer til at ske.
Igangsætter: Bo 28 28 06 86

 sangskriver/massage/ 
 meditation/mindfulness
Uge 31 (26/7 - 2/8) 
Har du lyst til at opleve en hel uge med 
akustisk musik, sangskrivning, massage 
og meditation, så er chancen her!
Massage Grundformen er et selvstæn-
digt ugeforløb, for alle som har lyst til 
at lære massage. Udover massagen får 
du en introduktion til, hvordan man 
intensiverer sin personlige udvikling. 
Vi gennemgår den klassiske kropsmas-
sages mest anvendte greb og strøg. Alle 
ugens dage starter med mindfulness/
meditation, så vi får den bedste start 
på dagen. Medbring din egen yndlings-
massageolie og to lagener.
Kan du spille, synge, skrive en sang eller 
bare jamme, spille dine egne fortolknin-
ger af andres sange?
Der bliver masser af tid til fælles jam og 
sang, hyggeligt samvær, fælles sang ved 
solnedgangen. 
Hverdag få du et nyt værktøj til hvordan 
du kan skrive en sang, mulighederne er 
mange og ikke mindst sjove. Du behø-
ver ingen erfaring for at deltage.
Hvis du ønsker at deltage i workshop-
pen så husk at med bringe papir og en 
optager.
Torsdag aften holder vi en fest med 
en lille scene hvor ugens deltagere har 
mulighed for at optræde. 
efterlejr
Weekenden i uge 32 (2/8-7/8)
Gratis ophold mod nedpakning af 
lejren.
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Krop, sind, ånd
- i pagt med naturen
Drejø ligger en god times 
sejltur fra Svendborg. Øen 
har købmand, posthus, 
cafe, museum 

og kro. Lejren har elektricitet, stort 
køkken- og opholdstelt, aktivitetstelte, 
bålplads, badehus med sauna og 
økologika. 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. Uge 26 er en lille 
lejr, hvor kun en del af lejren bygges 
op. Den nedsatte pris for ugerne 26, 
27 og 34 forudsætter, at man deltager 
i hhv. opsætning eller nedtagning af 
lejren. Maden er vegetarisk på alle uger 
og overvejende økologisk. På alle uger 
vil der være en madigangsætter som 
koordinerer madlavningen. Tag gerne 
musikinstrumenter med. 
Til uge 29, 30 og 34 skal du medbringe 
et skridsikkert liggeunderlag 
samt tæppe/lagen til at tage 
over dig. Familieugerne 28, 30 
og 31 er for alle – par såvel som 
enlige med og uden børn.  Vedrørende 
salg af eventuelle afbudsbilletter se 
hjemmesiden og Facebook: Drejø ølejr.

Lejradresse:  Drejø Skovvej 15 A, Drejø  
 5700 Svendborg
Lejrtelefon: 51 80 55 44
Hjemmeside: www.drejoe-oelejr.dk       
Mail: info@drejoe-oelejr.dk   
Deltagerantal: Højst 65 deltagere, uge 26  
 dog højst 30 deltagere
Ankomst/afrejse: Fra lørdag morgen til lørdag  
 eftermiddag
Færge/transport: Færge fra Svendborg. Om  
 lørdagen henter vi bagagen
 ved færgen de sidste 3   
 afgange. Det tager ca. 20  
 min. at gå til lejren.
Tilmelding: Kun via BILLETnet

shamanisme og opsætning  
 af lille lejr
Uge 26 (21/6 - 28/6) Voksne: kr. 850,- Unge: kr. 650,- 
Den shamanistiske rejse til åndeverde-
nen er kernen i vores arbejde. Formen 
er udveksling i cirklen og kontakt med 
naturen. Ingen forudsætninger nødven-
dige udover interesse. Medbring ligge-
underlag, tæppe, skrive-/tegnegrej, evt. 
tromme/rasle.
Igangsætter: 
Christa Baumgartner, www.christabaumgartner.dk 
Regnskabsfører: Gitte Egvang  22 91 96 99

Flow - intuitiv danseuge  
 og opsætning af lejren
Uge 27 (28/6 - 5/7) Voksne: kr. 650,- Unge: kr. 530,-  
Pulsen kommer op, sanseligheden bliver 
vækket til live, og din indre dans slippes 
løs i en tryg atmosfære. Bliv udfordret i 
et intenst vibrerende rum, der kommer 
til at emme af nærvær, intimitet og livs-
glæde – tilsat knus, go’ musik og indre 
stilhed. Flow-kurset kører på lavt blus 
ude første dage, mens vi sammen sæt-
ter resten af lejren op.
Igangsættere: Prana Leth 28 71 88 40 
mail pranasine@hotmail.com og Navina Sol Andersen.
Regnskabsfører og lejropsætningskoordinator: 
Jens Peder Andersen 42 92 47 50, a.jensp@gmail.com 

Børn og voksne i fælles   
 arbejdsånd - familieuge
Uge 28 (5/7 - 12/7)
Vi laver mad i fællesskab og vasker op 
sammen og får ugen til at fungere i et 
hyggeligt arbejdssamvær. Vi skal også 
lave billedværksted, lave Drejø om til 
vores atelier, skabe, tegne, male, lave 
skulpturer og bruge naturen.
Igangsættere: Kirsten Rotbøl Lassen, 
www.kirstenrlassen.dk og Niels Hilfling Nielsen, 
niels_hilfling@hotmail.com
Regnskabsfører: Connie Hansen 25 12 25 63 

Klassisk yoga, afspænding  
 og meditation
Uge 29 (12/7 - 19/7) 
Fysiske yogaøvelser, åndedrætsøvelser, 
meditationsteknikker. Om aftenen sufi-
dans, afrikansk dans og sang. Kombineret 
med det enkle, naturlige udeliv kalder dette 
noget frem i os, som vi er ved at glemme. 
Igangsætter: Omkara Ananda, omkara108@me.com 
Regnskabsfører: Gertrude Gotha 25 21 13 77 
gertrudenu@gmail.com

mindfulness - familieuge
Uge 30 (19/7 - 26/7)

Ro og fordybelse. Mindfulness er at 
være til stede her og nu. Lær nærvær 
gennem åndedrætsøvelser, meditation, 
yoga på stranden, mindful-walking og 
inquiry i gruppen. Det anbefales, at du 
følger forløbet hele ugen. Frarådes med 
børn under 5 år. 
Igangsætter: Birthe Moksha, www.moksha.nu
Regnskabsfører: Daniel Franciere 29 61 38 32 
anna@franciere.dk
Børneigangsættere: Michael Andersen og 
Kirstine S. Madsen 

 
 
 
 
 
 
 

Familieopstillinger og 
 stemmens univers - familieuge
Uge 31 (26/7 - 2/8)
Sjælen taler til dig i familiekonstella-
tioner. Hvordan hænger den åndelige 
verden og vores liv sammen? Udfold din 
stemme og dans din krop. Find lyde, du 
ikke troede du havde, tag plads i verden 
med din stemme, og lad den mødes 
med andre stemmer.
Igangsættere: Grete Haugen, innerconsult@gmail.com og 
Benedicte Eneskov, www.naarhjertetdanser.dk
Regnskabsfører: Kim Højrup 21 71 43 09
Børneigangsætter: Tine Jensen 61 26 89 81

Tantra i hjertet
Uge 32 (2/8 - 9/8)

Via bevægelse, berøring og leg skabes 
der et rum for nærvær, sanselighed og 
fordybelse. En mulighed for at være 
med det, som er! Krop, psyke og spiri-
tualitet i jordnære og hjertevarme ram-
mer. Lad din livsglæde blomstre!
Igangsættere: Judit Fur Andersen, juditfur@hotmail.com 
og Louise Eriksen, losa1@hotmail.com
Regnskabsfører: Connie Hansen 25 12 25 63

  nlP, dans og kontakt 
     Uge 33 (9/8 - 16/8) 
Lær metoder fra den kognitive psykote-
rapi. Håndtering af konflikter og svære 
samtaler, undersøgelse af beslutninger, 
kommunikation med tillid. Dans salsa, 
bachata og tango med skiftende part-
nere, afslappet i uldsokker og i vandet 
med badesko. Ingen forudsætninger. 
Igangsættere: Lisbeth Flink Nielsen 22 44 97 17 og 
Søren Werk, soren@tangoman.dk
Regnskabsfører: Gertrude Gotha 25 21 13 77
gertrudenu@gmail.com

 Klassisk yoga, afspænding  
     og meditation
Uge 34 (16/8 - 23/8) Voksne: kr. 650,- Unge: kr. 530,-  
Samme program som i uge 29 + i de 
sidste par dage hjælper vi hinanden 
med at tage lejren ned, samtidig med et 
fortsat yogaprogram.
Igangsætter: Omkara Ananda, omkara108@me.com
Regnskabsfører og lejrnedtagningskoordinator: 
Jens Peder Andersen 42 92 47 50, a.jensp@gmail.com
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ølejr er meget mere  
end lejr på en ø! 
Ølejr er en billig ferie i 
Danmark
Ølejr er skov, strand, slen-
treture, smukke solnedgange 
og sange ved lejrbålet
Ølejr er fællesskab og sam-
vær med andre mennesker 
Ølejr er et afslappende fri-
sted, 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 vane-
dannende 
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 igangsætter til 
at vejlede dig, hvis du har lyst til at give dig 
i kast med nogle af ugens aktiviteter.
Der vil være en af ugens deltagere, som er 
regnskabsfører og holder rede på ugens 
økonomi. Men der er ingen leder.
Det er alles fælles ansvar at få ugen til at 
fungere.
Ølejrbevægelsen består af 10 forskellige lej-
re, fordelt rundt om i landet.
De 10 lejre har forskellige emner, som du 
kan læse mere om i denne brochure.
De fleste 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).
Vil du vide mere om de enkelte ølejre eller 

om de konkrete emner, ring da til de på-
gældende ølejres kontaktpersoner. 

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 af-
holder sommerens uger. Dette arbejde ud-
føres af frivillige. ”Øgrupperne” bliver sam-
mensat hvert år i september, og alle med-
lemmer af bevægelsen kan melde sig til at 
deltage i dette arbejde. Spørg på din lejr, 
hvis du vil vide mere om bevægelsen, eller 
kontakt vores sekretær.

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
Telefontid: torsdag  kl. 18.00-20.00 
 fra 3. april - 15. august 2014

Tilmelding 
Du kan enten købe en billet via BILLETnet 
eller tilmelde dig på lejren. Sidste dag for 
køb af billet over BILLETnet er tirsdagen, 
før ugen starter, men kan ringe til ølejren 
og få at vide, om der er ledige pladser.  

BILLETnet sælger billetter på forskellige 
salgssteder og via deres hjemmeside. De 
opkræver et gebyr for hver billet. Opgiv 
ugens startdato sammen med dit navn og 
telefonnummer så vi kan kontakte dig ved 
ændringer eller aflysninger.
Når du har købt billet, er du sikret plads på 
lejren - husk at tage billetten med, den er 
bevis på, at du har betalt for opholdet.
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 pladser 
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 delta-
gere med billet har fortrinsret.

NB! Du kan ikke være sikker på at der åbnet 
for køb af billet via BILLETnet samtidig 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.

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling ved afbud
Hvis du alligevel ikke kan deltage i lejren og 
må melde afbud, kan dette ske indtil 4 
uger før din lejr starter. Du skal sende en 
mail til info@oelejr.dk og melde afbud 
samt oplyse navn, adresse og nummeret på 
den bankkonto, refusionsbeløbet ønskes 
indsat på. Du skal desuden sende dine bil-
letter til vor adresse - evt. som en vedhæftet 
fil.
Har du ikke adgang til e-mail, kan afbud 
meddeles på tlf. 70 22 55 81. Vi refunderer 
så billetternes pris minus et gebyr på kr. 
150,- pr. billet, men du kan ikke forvente at 
modtage pengene før efter sæsonen. Du 
kan ikke melde afbud via BILLETnet. 

Bytning af billetter
Det er muligt at ændre billetterne til en an-
den uge, enten på samme eller anden ølejr, 
hvis der stadig er ledige pladser. Dette kan 
gøres via BILLETnet. 

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 via BILLETnet. Vi har dog kun mu-
lighed for at oplyse dig om en evt. aflysning, 
hvis du oplyser dit navn og telefonnummer, 
når du køber billetten. 

Anden form for tilbagebetaling
I andre tilfælde kan du sende en ansøgning 
til bevægelsen og så tager vi stilling til en 
eventuel tilbagebetaling efter sæsonen. 

Undtagelser, forbehold og ansvar
1. En uge kan aflyses. I så fald kan du kom-
me på en anden uge, hvor der er plads, eller 

du kan få pengene tilbage fra BILLETnet. 
2. De enkelte uger kan have særlige krav el-
ler afvigelser (vegetarisk kost, alkoholfor-
bud, påkrævet deltagelse hele ugen, begræn-
set deltagerantal, ugen er uegnet for børn). 
Dette angives i denne brochure på den på-
gældende ølejrs side.
3. Hvis der på en ølejr opkræves et admini-
strationsgebyr, når du først betaler for lej-
ren efter din ankomst, 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 trafikforsinkelser, strejker, 
lockouts eller force-majeure-situationer.
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Jubilæumsbog
Har du en god ølejrhistorie? 
Et godt billede? Eller måske en sang, en vægavis eller andet?
Ølejrbevægelsen havde 40 års jubilæum i 2011, den første lejr startede endda året før. Vi vil gerne fortælle os selv og alle andre om alle disse år og om lejrene, fællesskabet og de gode oplevelser.Derfor har vi brug for dig og det, du vil fortælle - eller måske kender du nogen, der kan hjælpe os? 

Bevægelsen har et arkiv med ølejraviser og officielle ting, men det er det skæve og det sjove, oplevelser-ne og menneskene, som vi gerne vil vide mere om. 
Du kan sende: Billeder, Scannede kopier, Billedfiler, Video, Lydoptagelser og alt muligt andet.  
Vi vil gerne have tingene elektronisk, så du kan beholde dine originaler, vi kan også kopiere for dig og sende originalen tilbage. 
Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os, se vores adresser og telefonnumre på 
http://oelejr.dk/bog Hilsen bogudvalget

bog@oelejr.dk
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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 ø
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Familie  

Unge  

Musik/sang/dans

Krop/sind/ånd

emneKodeR     

Bøsser  

Kvinder

Computer

Vegetarisk

Alkoholfri uge  

Økologisk uge  

Aktiv uge  

Ø

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, man.- fre.: 
10.00 - 17.00, dog kun til HELE uger. Der tillægges gebyr. 
Ved ølejr-uger af anden længde end 7 dage er prisen dags - 
prisen 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.

dReJø

sKARø

Røsnæs

sAmsø
endelAVe

HJeRK

lyø

omø

GRæsRodsGåRden

VeJlø

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

  7 dage 595 770 1050

ugeoversigt 2014
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
14/6-21/6 21/6-28/6 28/6-5/7 5/7-12/7 12/7-19/7 19/7-26/7 26/7-2/8 2/8-9/8 9/8-16/8 16/8-23/8

God mad
(NB: 5 dage)

Kreativitet, 
fordybelse
og koncen-
tration

Scenen 
er din

Familie, 
sol, strand 
og samvær
(NB: 6 dage)

Natur 
- Drama - 
Kreativitet

Vandsport, 
Familiehygge,
Liv og Glade 
Dage

Efterlejr Forlejr 

VeJlø

Familie-
lejr
Alkoholfri

Familie-
lejr
Alkoholfri

Familieuge, 
musik, kunst, 
sjov for børn

Naturen det 
oprindelige 
folk og Hatha 
Yoga

Ungdoms lejrForlejr Efterlejr 
(2/8 til ca. 
6-7/8)

sKARø

HJeRK
Håndværk
Kun hele uger

Håndværk
Kun hele uger

Håndværk Håndværk Håndværk
(NB: 6 dage)

Efterlejr
(8/8 til vi er 
færdige)

HåndværkForlejr

FamilielejrFamilielejrFamilielejrForlejr 
(20/6-24/6)

Familielejr Efterlejr
(1/8-4/8)

sAmsø
Familielejr

 

Rytmisk 
uge
(NB: 11 dage)

Klezmer-
og balkan- 
musik

Dansk 
spillemands-
musik og 
pileflet

Skab dig!Nordisk 
periode
(NB: 11 dage)

Forlejr 

lyø
Efterlejr
9/8 kl. 12.00

Leg, spil 
og hygge

Bøsse-ølejr Sang og 
musik

Mad til 
enhver tid

Irsk ugeKvindelejr 
NB: starter 
mandag

omø

Klassisk yoga, 
afspænding 
og meditation

Tantra i min 
hverdag

NLP, dans 
og kontakt

KlassiskYoga, 
afspæn ding 
og meditation 
(Nedsat pris)

dReJø
Mindfulness 
- familieuge

Familieop-
stil linger og 
stemmens 
univers  

Børn og 
voksne - 
familieuge

Flow - intuitiv 
danseuge 
+ forlejr
(Nedsat pris)

Shamanisme 
+ forlejr
(Nedsat pris)

Værdighed 
og Livsen-
ergi

Børneuge ”Ja til livet” – 
om nærvær,
om glæde 
ved livet

De 5 Rytmer Seksualitet, 
nærvær og 
livsglæde

www.
TheCamp.dk 

GRæs-
Rods-
GåRden

Råhygge for 
børn, unge 
og voksne

Hyggelig 
familielejr 
for børn, unge 
og voksne

Røsnæsugen Familielejr 
med børn 
og voksne
i centrum

Rosinen i 
pølseenden 
(NB: 6 dage)

Røsnæs

Familielejr
(NB: 6 dage)

Forlejr 
(25/6-28/6)

Familielejr Efterlejr
(18/7-20/7)

endelAVe
Familielejr

 


