
• jubileumsfestival - ”på holmen”
• Knøttenatt
• St. Hans
• jubileumsgudstjeneste
• 50+
• Ferie for alle 1
• Ferie for alle 2
• sommerleire
• knattholmdagen
• kfuk-kfum norge
• Knattholmen 100 år



For ungdom og familier:
For å samle barn og unge til en ordentlig feiring av “Øya for alle” ønsker vi å lage 
en festival. Festivalen gjennomføres som to parallelle arrangement med familie-
festival og ungdomsfestival.

Familiefestivalen er for alle aldere, 
med et spesielt fokus på barn. 

Kom og nyt Knattholmen leirsted med 
dagspass fredag eller lørdag eller bli 
med hele helgen og sov på rom med 
familien eller i telt. Mat serveres fra 
Foodtrucks og i matsalen.

I løpet av helgen blir det masse 
morsomme aktiviteter i aktivitetstelt, 
leker, speideraktiviteter, fotall og 
volleyball, padling i kano og kajakk. 

Fiske krabbe og bade. Klatre og ta den 
store kjempehuska. Vi skal oppleve 
musikk med og for barn, danse og 
nyte fellesskapet med barn, voksne og 
modne. Vi legger opp til mye tid til prat 
og avslapning, lager steder for samtale, 
kreativitet og lek.

Sammen skal vi få en uforglemmelig 
helg som feirer Knattholmen 100 år og 
peker på de neste 100 år som kommer. 

Familiefestival

Ungdomsfestival

Ungdomsfestivalen er for alle ungdom 
mellom 13–19 år.

På festivalen får du nyte øya med akti-
viteter som strand volleyball, kajakk, 
klatring, fotball, bading og diy. Vi 
samler kjente og ukjente musikere og 
nyter god musikk! Vil du selv opp på 
scenen, synge karaoke eller bli med i 
dansebattle er scenen klar for deg.

Foodtruks og matservering i matsalen 
hele helgen. Du kan bli hele helgen og 
sove i telt eller du kan kjøpe dagspass. 
Kom alene eller sammen med venner. 

Samtidig med ungdomsfestivalen 
arrangeres familiefestivalen med eget 
oppelgg for barn og voksne. 

Jubileumsfestival
19.-20. mai

”på  holmen”

For informasjon og 
påmelding les her:

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35398


priser
Deltagere: 800,—
Ledsager : 900,—

Påmeldingsfrist: 15. mai

På knøttenatt kan barn få utfolde seg og mestre i 
trygge rammer og oppleve fellesskap med andre barn.

Du som voksen kan få en etterlengtet pause fra hver-
dagen i nydelige omgivelser. Leiren gir barna mulighet 
til å teste ut leirlivet sammen med en voksen. Den 
voksne kan være en foresatt, en besteforelder eller en 
voksen barnet kjenner godt.

Ta med deg et eller flere barn, egne eller andres. 
Leiren varer i et døgn, alle måltider og aktiviteter er 
inkludert i prisen.

5—9 år

3.—4. juni
Fellesskap og mestring

Knøttenatt

For informasjon og 
påmelding les her : 

St.hans aften på Knattholmen har en 
lang tradisjon.

Velkommen til varme griller og bål helt 
nede ved strandkanten.

Kvelden er for alle aldere, barn, voksne 
og modne.

Varme griller fra kl. 17:00 og utover.

St. Hans

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35429


I år feirer KNATTHOLMEN LEIRSTED 100 års-jubileum! Det er 100 år siden 
KFUK-KFUM Vestfold og Telemark etablerte Knattholmen leir-
sted.

Vi feirer dagen med en Jubileumsgudstjeneste for storfa-
milien. Velkommen til alle dere som vil bli med å feire 
den store dagen sammen med oss!

Prest: Øystein Magelssen

Preken: Generalsekretær i KFUK KFUM 
Øyvind Landmark

jubileumsgudstjeneste

18. mai kl. 15:30
 KNATTHOLMEN 100 ÅR

priser
Medlem: 3.800,—
Ikke medlem: 4.350,—
Påmeldingsfrist: 15. juni

Ved avmelding etter 15 juni må leiren betales i sin helhet.

Er du glad i aktivitet, liker å skravle 
over en kopp kaffe og ønsker et kris-
tent fellesskap å dele ferien med - da 
er dette leiren for deg. 
Her blir nye vennskap til - og lang-
varig vennskap får tid og rom. Sam-
talene er dype - og lette, latteren 
henger løst!
Alle bor alene på rom, maten står 
klar for å nytes og bibeltimene rom-
mer kunnskap og undring. 
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.

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

50+
4.—9. juli

Fellesskap for resirkulert ungdom.

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35391


familieleir10.—16. juli
ferie for alle 1

17.—23. juli
ferie for alle 2

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 fami-
lier 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.

campen 2.—23. juli

Påmeldingsfrist: 1. mai

FFA 1 FFA 2

For informasjon og på-
melding les her:

priser Medlem
Voksen og barn født 2006 eller tidligere: 3 350,—
Barn født 2008 - 2019: 2 400,—
Barn født fra 2020: Gratis

Voksen og barn født 2006 eller tidligere: 4 200,—
Barn født 2008 - 2019: 3 200,—
Barn født fra 2020: Gratis

priser ikke Medlem

HAR DERE ALDRI VÆRT PÅ LEIR FØR?
Og vil vite hvordan det er?
Ta gjerne kontakt med Helene Matre Berge, Daglig leder i kretsen. 
Telefon 918 25 637 eller mail helene.matre.berge@kfuk-kfum.no

”en stund på jorden”

Tema for årets bibeltimer er:

KNATTHOLMEN KAN BY PÅ DET MESTE!

Badestrand og svaberg, kano, klatrevegg og fotball- eller volleyballbane er aldri mer enn et par minutter unna.

Dugnadsånd og fellesskap er stikkordene for leiren, men det er også rik tid til ferie og sommernyting. Noen har vært med på FFA i mange år og nye kommer til. Som-
mervenner som vi gleder oss til å treffe igjen. Leirene skjer samtidig med Forbunds- campen som arrangeres av Norges KFUK-KFUM sentralt. Noe program er felles, 
noe gjør de hver for seg.

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35385
https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35386
http://helene.matre.berge@kfuk-kfum.no


aktiviteter
på

sommerleirene
Barna kan velge en aktivitet for hele leiren. 
Aktivitetene er båtliv, dans (showjazz/street-
dansce/moderne) søm, sløyd og friluftsliv).

Aktivitetene er  tirsdag, onsdag og torsdag  
fra 10:00 til 15:00.

Vi vil tilpasse aktiviteten etter nivået ditt 
barn er i.

dans

båtliv

friluftsliv

sløyd

søm

7.—11. august

Ungdom født 2009 - 2011

Barn født 2012 - 2014

sommerleir
19.—23. juni

barn

priser medlem
Kampanjepris innen 22.mai: 3.100,—
Ordinærpris etter 22. mai: 3500
Påmeldingsfrist: 1. juni

priser ikke medlem
Kampanjepris innen 22.mai: 3.500,—
Ordinærpris etter 22. mai: 3.900,—
Påmeldingsfrist: 1. juni

Årets barneleir får en ny form. I år kan barna velge mellom 5 ulike aktiviteter på 
dagtid, på kvelden samles alle til et stort fellesskap.

Barn som reiser på leir med venner kan velge ulike aktiviteter men fremdeles bo 
sammen på rom og være sammen på ettermiddagen.

På ettermiddagen har vi globalløp der vi løper å samle penger til KFUK-KFUM Global 
sitt arbeid, underholdningskveld og gudstjeneste.

Velkommen til en uforglemmelig uke på Knattholmen der du kommer alene eller 
sammen med venner!

Unge voksne og ungdomsledere tar vare på barna gjennom hele uken og profesjonelle 
instruktører veileder i aktivitet.

Globalaksjonen 2023

sommerleir

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35427
https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35476
https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35427
https://kfuk-kfum.no/ressurser/globalaksjon


knattholmdagen
13. august

Velkommen til en mimrekveld med tilbakeblikk på 
leirstedets 100 år lange historie.

Knattholmendagen starter kl 11.00 med Guds-
tjeneste før vi spiser middag og går videre inn til 
en festkveld med mimring. Vi synger sammen, 
hører morsomme historier fra gamledager og får 
tid til litt prat.

Velkommen til to retters middag i matsalen 
(påmelding, se våre nettsider) eller ta med egen 
grillmat og nyt dagen sammen med oss. 

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 ev-
ner og egenskaper.

Global bevegelse 
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 an-
svar. 

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

KFUK-KFUM Norge
Vestfold og Telemark
Vi skaper åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv, 
få opplevelser for livet og utvikle seg som hele mennesker.

 vær deg selv
 stå opp for andre.

https://kfuk-kfum.no/


Påmelding til alle arrangementene 
skjer på våre nettsider:

Knattholmen leirsted ligger idyllisk til ytterst i Tønsbergfjorden i Sandefjord  
kommune.

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

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

Knattholmen leirsted eies og drives av KFUK KFUM Vestfold og Telemark.

I mai 1923 vedtok det daværende styret i «Vestfold kreds av Norges Kristelige 
Ungdomsforbund» å kjøpe et gårdsbruk på Natholmen i Sandefjord. Dette gårds-
bruket er i dag kjent som Knattholmen leirsted og kystleirskole. I år – i 2023 – 
feirer vi leirstedets 100 års jubileum.

Organisasjonen har ved et par anledninger skiftet navn og leirstedet eies og drives 
i dag av KFUK-KFUM Vestfold og Telemark. 

Vi vet at Knattholmen gjennom sine første 100 år har vært et viktig sted for enkelt-
mennesker i og utenfor organisasjonen. Det er titusener som i disse 100 årene 
har fått oppleve Knattholmens naturskjønne beliggenhet, fått oppleve fellesskap 
på leir og sett utviklingen av aktivitetsmuligheter og overnattingsmulighetene på 
«Øya for alle» 

KFUK KFUM Vestfold og Telemark er stolte av 100åringen vår som fremdeles er 
vital og klar for 100 nye! 

I år feirer KNATTHOLMEN LEIRSTED 100 års-jubileum!

Knattholmen leirsted 100 år

Les mer om oss på vår hjemmeside: Vi er på facebook.

https://knattholmen.no/arrangement
https://knattholmen.no/
https://www.facebook.com/knattholmen


vær deg selv 
stå opp for andre

KFUK-KFUM Vestfold og Telemark
E-post:  vestfoldogtelemark@kfuk-kfum.no

Knattholmen leirsted
e-post:  post@knattholmen.no

Natholmen 20
3233 sandefjord
Telefon:  33 48 31 30
(hverdager 09:00–15:30)

Hjemmeside:  kfuk-kfum.no

hjemmeside:  knattholmen.no

Økonomi skal ikke være 
til hinder for deltakelse på 
våre arrangementer!
Ta kontakt med oss, så
finner vi en ordning så du 
får være med.
 
kfuk-kfum.no
/deltakerfond

mailto:vestfoldogtelemark%40kfuk-kfum.no?subject=
mailto:post%40knattholmen.no?subject=
https://kfuk-kfum.no/kfuk-kfum-vestfold-og-telemark
http://knattholmen.no
https://kfuk-kfum.no/deltakerfond

