
Lejrmanual

Samme tid mange steder



Lørdag
17.00 Lederne mødes og stiller op + spiser aftensmad sammen
19.30 Check ind for deltagere og hygge!
20.00 Alle samles, lederne præsenteres og rammerne forklares  
 (regler, sovetider, program-highlights osv.)
20.30 Get together*
22.00 Brætspilshygge, start en slikbod, find nogle tuscher frem osv...
23.00 Godnat Gud* og sengetid

Søndag
08.30 Godmorgen og Go brush your teeth
09.00 Morgenmad
09.30 Godmorgen Gud*
10.30 Online gudstjeneste
12.00 Frokost
13.00 VIBE-check*
14.30 Forfriskning
15.00 Get together*

Mandag
08.30 Godmorgen og Go brush your teeth
09.00 Morgenmad
09.30 Godmorgen Gud*
10.00 Go with Jesus*
12.00 Frokost
13.00 VIBE-check*
14.30 Forfriskning
15.00 Get together*
17.00 Vi laver aftensmad sammen
18.00 Velbekomme og spis!
19.30 Stjernestund*
21.00 Get together*
22.00 Brætspilshygge og aftensnack
23.00 Godnat Gud* og sengetid
00.00 Evt. natløb*

Tirsdag
09.00 Godmorgen og Go brush your teeth
09.30 Go’ Brunch!
10.30 Go with Jesus*
12.00 Hej hej!

Programforslag

* Se aktivitetsforslag på de næste sider



Morgenandagt
En leder holder morgenandagt og beder 
for dagen. Brug evt. andagtsbogen "Jesus 
kalder".

MovieMorning 
Start dagen med en film (kan slås sammen 
med Go with Jesus).

Aftenandagt
En af lederne holder en aftenandagt og 
takker Gud for dagen.
Giv evt. et highlight fra dagen.

Oplæg
Få en præst eller et andet klogt hovede til 
at sige noget (om Bibelen, venner, sund-
hed, sex, sammenligningskultur eller 
andet relevant).

Spørg evt. en ung fra menigheden (Tune-
Up-segmentet).

Hjemmelavet andagt
Fælles opstart: Vi skal lave en hjemmelavet 
andagt.

I grupper:
Gruppen får 5-6 forskellige bibelvers + 3 
spørgsmål.
Hver person vælger sit bibelvers.
Brug 10-20 minutter til at tænke over de 3 
spørgsmål og skrive ned i en notesbog.

Efter 20 minutter:
Vi skiftes til at opmuntre hinanden med 
vores andagter (max 2 minutter til hver).
Bøn i grupper - vi skiftes til at bede for en 
person.
Vi samles til fælles afslutning - en af leder-
ne opsummerer.

GODMORGEN GUD

GODNAT GUD

VIBE-CHECK



Podcast
Deltagerne går en tur alene, mens de lytter 
til VIBEs podcast.
Efterfølgende snakker vi i små grupper om 
det, vi har hørt.

Diakoni
Vi bager småkager og deler dem ud i lo-
kalområdet, samler skrald eller synger en 
sang på det lokale plejehjem.

Mini-pilgrimsvandring
Deltagerne går en tur i stilhed. Slut evt. af 
med en is-pause eller noget andet hygge-
ligt.

Lovsang og bål
Den er simpel - og god!

Forslag til bålaktiviteter:

Gæt om en person har en mandel i 
munden eller ej. Person 1 stiller person 2 
et spørgsmål, som person 2 skal svare på 
med mindst 5 ord. Person 1 skal deref-
ter gætte om person 2 har en mandel i 
munden eller i hånden.

Systemlege 
fx ”Psykolog” eller ”Med til fest”.

Riste skumfiduser.

Bed for hinanden
Sæt lovsang på en højtaler og inddel del-
tagerne (og evt. lederne) i to grupper. Den 
første gruppe starter med at sætte sig ned 
og lukke øjnene. Den anden gruppe går 
rundt og lægger hånden på en siddendes 
skulder/hoved/ryg og velsigner og beder 
for personen. Efter noget tid skifter de to 
grupper.

GO WITH JESUS STJERNESTUND



Cykelslange-fodbold
Bind 2 cykelslanger sammen i et 8-tal, 
så der kan være 2 deltagere i samme cy-
kelslange. 2 deltagere (1 fra hvert hold) skal 
deles om en cykelslange, og sådan skal alle 
deltagere være delt ind i par. Derefter spiller 
vi en ”normal” fodboldkamp, hvor deltager-
ne må trække hinanden rundt på banen i 
cykelslangerne.

Rundbold med twist
Fx roulade-rundbold, glidebane-rundbold 
eller fodbold-rundbold.

Lasergame
Find et sted hvor man kan spille lasergame.

100-poster-løbet
Posterne findes her: www.legekassen.dk
Print og laminér posterne.

Indkøb: plastiklommer, flag, præmie.

Turnering
Fx fodboldturnering, volleyturnering, spike-
ball-turnering eller lignende.

Bagedysten
Arrangér Den store bagedyst, Den sorte 
bagedyst, Masterchef eller noget lignende, 
hvor deltagerne får nogle timer til at kree-
re den smukkeste kage/tre-retters-menu. 
Måske skal deltagerne selv lave indkøbsliste 
og handle ind?

Movie
Lav en udendørs biograf med projekter, lær-
red, popcorn og dyner.

Spooky Ninja
Det gælder om ikke at blive opdaget, mens 
man udfører en række opgaver i et mørkt 
rum. Der kan fx dystes i de bordgrupper, 
man spiser med.

Der må sendes 2-3 fra hvert hold ind i 
rummet ad gangen. Bliver man opdaget af 
lederne, som er vagter, går man ud og en ny 
bliver sendt ind.

Forslag til poster:

Find et kort i hallen. Der gemmes et 
spillekort pr. deltager i hallen. Hver del-
tager skal finde et spillekort uden at blive 
opdaget.

Fra A til B. Nå frem til den anden ende af 
hallen og skriv din underskrift.

Vagternes tøj. Deltagerne skal komme så 
tæt på vagterne som de kan, for at spot-
te hvad vagterne har på - uden at blive 
opdaget.

Gemme sig for vagterne. Det hold med 
flest deltagere i rummet efter 10 minutter 
vinder.

Capture the flag. 4 flag i 4 forskellige far-
ver. Find det rigtige flag hurtigst muligt 
uden at blive opdaget.

 GET TOGETHER



Smuglerløb
Deltagerne vækkes med kæmpe skræm-
meeffekt. De skal nu smugle varer fra A til B 
(man må ikke gemme ting i undertøjet).

Brug knæklys til at markere holdene. 

Lav tre baser, to til køb og en til salg. Jo 
længere væk salget er fra køb, jo billigere. 
Lederne går rundt og fanger og konfiskerer 
varer - derfor er det smart ikke at bruge alle 
penge i første omgang (husk at printe pen-
ge).

Der sættes en ”joker” ind midt i spillet, som 
sælger falske varer.

Forslag til smuglergenstande:
Vandballon
Mariekiks
Knæklys
En stol
Falske hjerter

Indkøbsliste:
Afspærringsbånd
Sort maling til ansigtet (lederne)
En vild præmie

Hyggelig gåtur
Alle vækkes kl. 00.00.

Vi går en tur.
Kl. 00.30 er vi tilbage og har snacks og hyg-
ge.

NATLØB


