2022
knattholmen
Knøttenatt: 28.—29. mai
Tria junior: 21.—24. juni
50+: 6.—10. juli
Ferie for alle 1: 11.—17. juli
Ferie for alle 2: 18.—24. juli
Trialeir: 8.—12. august
Ten-leir: 8.—12. august

8— 10 år

tria junior

5—9 år

Knøttenatt

21.—24. juni

28.—29. mai

Sammen med venner!

Fellesskap og mestring
På Knøttenatt kan barna få utfolde seg
og mestre i trygge rammer og oppleve
fellesskap med andre barn. Du som voksen får en etterlengtet pustepause fra
hverdagen i nydelige omgivelser - i trygg
nærhet til barnet ditt.
På leiren kan du som voksen trekke deg
tilbake, gi deg selv litt egentid eller være
med andre voksne i samme situasjon.
Et døgn med måltider inkludert. Aktiviteter og opplevelser for store og små.

Den beste starten på sommeren er
sammen med venner!
På leir møtes nye og gamle venner
- barna gis rom for lek - utfordringer og mestringsopplevelser. Trygge unge voksne er i umiddelbar
nærhet. Liker barnet ditt sporty
uteaktiviteter, show eller kreativ
utfoldelse er dette plassen for
dem!

Kom alene eller sammen med venner
All kost, losji og aktivitet er inkludert i prisen.

priser
Deltagere: 750,—
Ledsager: 850,—

For informasjon og
påmelding les her:

priser

For informasjon og
påmelding les her:

Påmeldingsfrist: 15. mai

Medlem: 1.800,—
Ikke medlem: 2.200,—
Påmeldingsfrist: 7. juni

Påmelding:

Påmelding:

www.knattholmen.no/arrangement

www.knattholmen.no/arrangement

Fellesskap for resirkulert ungdom.

Gaupeveien 46, Stokke
📞 33 61 08 30
Kornmagasingata 1, Stokke 📞 33 33 83 03
Aagaards Plass 4, Sandefjord 📞 33 46 07 05
post@baker-marcussen.no

50+

5.—10. juli
Er du glad i aktivitet, liker å skravle
over en kopp kaffe og ønsker et kristent
fellesskap å dele ferien med - da er dette leiren for deg.
Her blir nye vennskap til - og langvarig
vennskap får tid og rom. Samtalene er
dype - og lette, latteren henger løst!

KOMPLETT ENTREPRENØR INNEN VENTILASJON, INNEKLIMA OG REN LUFT

Alle bor alene på rom, maten står klar
for å nytes og bibeltimene rommer
kunnskap og undring.

Nye Vakås vei 14, Hvalstad 📞 66 76 59 50

På leiren får du tid til å være alene - og
i fellesskap med andre. Det er rom for å
nyte naturen med gåturer og late sommerdager i fluktstolen.

@ post@brynbk.no

📞  33 48 57 70
www.christiansen.no

Ta gjerne kontakt med årets vertskap:
Inger Hillestad, Stein Unneberg: sunneber@online.no

priser

Medlem: 3.600,—
Ikke medlem: 4.100,—
Påmeldingsfrist: 15. juni

For informasjon og
påmelding les her:

Påmelding: www.knattholmen.no/arrangement
Ved avmelding etter 15 juni må leiren betales i sin helhet.

Hegnasletta 9, Sandefjord, 📞 33 42 32 00
@ mail@sandefjordelektro.no

ferie for alle
11.—17. juli
18.—24. juli

Sammen - alle sammen!

Er familien din stor - liten - ny - sammensatt utvidet - annerledes? Da passer du inn hos oss!
På Ferie for alle får barn og voksne være
sammen og alene. Fellesskapene har mange
former - og gjør dette til en god ferie for flokken; Barn får leke med barn. Voksne får fellesskap med voksne. Familier får felles opplevelser - sammen.
Familien bor sammen på rom, ferdig tilberedt
mat serveres i matsalen. All kost, losji og
aktivitet er inkludert i prisen.
Årets tema er:
"en ledig stol"

priser ikke Medlem
Voksen og barn født 2006 eller tidligere: 3 950,—
Barn født 2007 - 2018: 3 000,—
Barn født fra 2019: Gratis

For informasjon og
påmelding les her:

FFa2

campen 3.—24. juli

FFA1 (11.-17. juli):
Håvard Grønli og Karianne Megard Grønli.
E-post: vertskap.ffa1@gmail.com

priser Medlem
Voksen og barn født 2006 eller tidligere: 3 350,—
Barn født 2007 - 2018: 2 400,—
Barn født fra 2019: Gratis

Lurer du på noe?
Ta kontakt med årets vertskap:

FFa1

FFA2 (18.-24. juli):
Hildegunn Valen Kleive og Sveinar Kleive
E-post: knattholmen@gmail.com
Påmeldingsfrist: 1. mai
Påmelding: www.knattholmen.no/arrangement

Parallelt med 50+, Ferie For alle 1 og 2 (Inne
Leirene) holdes Campen. Dette er en Familieleir arrangert av KFUK KFUM Norge. På
Campen bor familier i Telt eller Campingvogn i 1 til 3 uker. På Campen er det selvhushold, det er tilgang til felles sanitæranlegg på området og mye av programmet
deles med inne leirene.

fra 13—18 år

ten-leir

8.—12. august

fra 11—13 år

trialeir

8.—12. august
Ferie for venner!

Tenåring og klar for ferie med venner!
På slutten av sommeren - når foreldre
må tilbake til hverdagen og barna savner å henge med jevnaldrende - da kan
de møtes på en sosial, aktiv ferie på
Knattholmen! Vi gjør morsomme aktiviteter, slapper av og prøver nye ting dette blir gøy!

Sommeren med familieliv og sommerjobb er
tilbakelagt, og du har en uke igjen til å nyte en
ferieuke med en gøy gjeng!
Båtene ligger klare, svabergene er oppvarmet
og livet kan bare suse forbi.

Kom alene - eller sammen med venner.

Er du klar for litt action kan øyas mange aktiviteter gi deg nye utfordringer!

All kost, losji og aktivitet er inkludert i
prisen.

Sene sommerkvelder venter, gitaren er stemt
og bålet er tent.

For informasjon og
påmelding les her:

Kom alene eller sammen med venner!
All kost, losji og aktivitet er inkludert i prisen.

For informasjon og
påmelding les her:

priser

priser

Medlem: 2.100,—
Ikke medlem: 2.500,—
Påmeldingsfrist: 15. juli
Påmelding:

www.knattholmen.no/arrangement

Medlem: 2.100,—
Ikke medlem: 2.500,—
Påmeldingsfrist: 15. juli
Påmelding:

www.knattholmen.no/arrangement

KFUK-KFUM Norge
Vestfold og Telemark

Knattholmen leirsted

Vi skaper åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv, få
opplevelser for livet og utvikle seg som hele mennesker.

Åpen
Hos oss kan alle som vil delta. Vi praktiserer
åpent medlemskap og kristent lederskap.

Menneskeverd
Vi mener at alle mennesker er skapt med samme
verdi. Vi mener at menneskeverdet er uavhengig
av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet,
etnisitet og nasjonalitet. Vi vil gi alle mennesker
like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine
evner og egenskaper.

Global bevegelse

Knattholmen leirsted eies og drives av
KFUK KFUM Vestfold og Telemark.
Knattholmen leirsted ligger idyllisk til ytterst i
Tønsbergfjorden i Sandefjord kommune.

KFUK-KFUM NORGE har medlemskap i World YWCA og World Alliance of YMCA.
Dette fellesskapet både forplikter oss og åpner grenseløse muligheter for ny
innsikt og mellommenneskelige forståelse og ansvar.

Knattholmen leirsted består av 170 mål med 17
bygninger, 230 sengeplasser, fellesareal og et
profesjonelt drevet kjøkken.

Diakonal

Leirstedet vårt gir stor mulighet for aktivitet,
fellesskap og naturopplevelser.

Våre programmer drives etter prinsippet ”helt uten terskel”. De skal være åpne for
alle, uavhengig av funksjonsnivå, uavhengig av prestasjoner, i trygge og
inkluderende fellesskap.

Påmelding til alle arrangementene skjer
på våre nettsider:

vær deg selv
stå opp for andre.

knattholmen.no/arrangement

Knattholmen leirsted
e-post: post@knattholmen.no
hjemmeside: knattholmen.no

KFUK-KFUM Vestfold og Telemark
E-post: vestfoldogtelemark@kfuk-kfum.no
Hjemmeside: kfuk-kfum.no
Økonomi skal ikke være til hinder for å
delta på arrangementer hos oss!

Natholmen 20
3233 sandefjord
Telefon: 33 48 31 30
(hverdager 09-15:30)

Ta kontakt med oss, så finner vi en god
løsning så du får være med.
https://kfuk-kfum.no/deltakerfond

vær deg selv
stå opp for andre

