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Kære medlem i DUI-LEG og VIRKE

Teamet bag JUBI-lejren har nu julegaven klar –
programmet for JUBI-Lejren. Temaet for JUBI-lejren er 
som tidligere nævnt Verdensmål. Vi skal derfor arbejde 
med forskellige Verdensmål i løbet af lejren, men der 
bliver også tid til internationale oplevelser, shows og 
børnedisko og ren afslapning med dine bedste DUI venner 
– og de DUI venner du ikke kender endnu.

Praktisk
- Hvor: Ankersminde, Gadsbøllevej 100, 5492
- Hvornår: 20.-25. juli 2020
- For-lejr: 17.-20. juli. Hvis ikke du er aktivist, er taksten 

for at deltage i for-lejren, den samme som dagsprisen 
(150 kr. per dag) 

- Pris: 800 kr. (fra 0-3 år gratis) – prisen inkluderer mad, 
overnatning i egne medbragte telte eller 
campingvogne og aktiviteter. Deltager du enkelte dage, 
er dagsprisen 150 kr. 

Tilmelding
Tilmelding foregår igennem Nemtilmeld, for at tilgodese 
at nogle afdelingerne gerne vil tilmelde alle deltagere på 
en gang, og andre afdelinger vil gerne have at deres 
medlemmer selv tilmelder sig. Tilmeld dig her: 
dui.nemtilmeld.dk/42/
Forhåndstilmeldingen frafalder, så tilmeldingsfristen er 1. 
maj. Faktura på deltagergebyr udsendes til afdelingerne 1. 
juni og betalingen skal ske senest 22. juni.
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Overnatning
Lejren bliver en teltlejr, hvor afdelingerne selv skal 
medbringe det nødvendige antal telte til overnatning. Det 
vil også være muligt at medbringe en campingvogn og der 
er også mulighed for overnatning på sovesal. Du skal 
oplyse din overnatningsform ved tilmelding. 

Nærmere retningslinjer herfor og mulighed for eventuelt 
at tilslutte el, vil blive oplyst senere.

Transport
Transport til og fra lejren skal afdelingerne selv sørge for. 
Vi opfordre til samkørsel, skriv gerne til andre afdelinger 
eller lav et opslag i Facebook gruppen ”DUI HER & NU –
opslagstavlen”.

Mad
Der serveres dagligt 3 måltider – morgenmad, frokost og 
aftensmad. Deltagerne skal ikke selv lave mad, den bliver 
lavet i Ankersmindes køkken og serveret centralt på lejren.
Deltagerne skal selv medbringe kop, viskestykke, bestik og 
tallerken.

Har du allergener eller andre behov omkring mad, bedes 
du oplyse det i tilmeldingen.
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Program

På næste side kan du se programmet for JUBI-lejren.

Åbnings- og afslutningsshow
Hvis i gerne vil optræde med noget til åbnings- eller 
afslutningsshowet, kan i skrive til Tobias.

Forbered jer til JUBI-Lejren
Temaet for JUBI-lejr er Verdensmål. På lejren kommer der 
en introduktion til Verdensmålene, men i kan med fordel 
også arbejde med Verdensmålene i afdelingen inden 
lejren.

Udfugter
Der vil i år ikke blive udbudt udflugter igennem lejren. 
Man er dog velkommen til at tage på udflugt hvis man har 
lyst til det. Vi anbefaler at udflugter afholdes om 
onsdagen og at i eventuelt tager på udflugt sammen med 
andre afdelinger.
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Løbende systue
I løbet af JUBI-lejren er systuen åben. Vi har massere af 
stof, men du er også velkommen til at tage dit eget med.

Formiddagsmøder
Hver morgen fra kl. 9 til 9.20 er der formiddagsmøde. Vi
beder alle voksne om at deltage i møderne, hvor vi 
koordinerer dagens aktiviteter og program.

Vær med til at afholde program
Det er stadig muligt at være med til at afholde 
programpunkter. Hvis du har lyst, kan du kigge i 
programmet og fortælle Tobias senest 1. februar hvilke 
programpunkter du gerne vil afholde eller hjælpe med at 
afholde.

Medbring pavillon til spisning
Der vil ikke blive lejet et stort samlingstelt til JUBI-lejren. 
Vi anbefaler derfor at de afdelinger som har pavilloner, 
tager dem med til spisning og aftenaktiviteter.
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Program

Mandag 20/7 Tirsdag 21/7 Onsdag 22/7 Torsdag 23/7 Fredag 24/7 Lørdag 25/7

Ankomst og 

etablering

Morgengymnastik 

7.30-8.00

Morgengymnastik 

7.30-8.00

Morgengymnastik 

7.30-8.00

Morgengymnastik 

7.30-8.00

Morgengymnastik 

7.30-8.00

Morgenmad 8-9 Morgenmad 8-9 Morgenmad 8-9 Morgenmad 8-9 Morgenmad 8-9

Infomøde 9-9.20 Infomøde 9-9.20 Infomøde 9-9.20 Infomøde 9-9.20 Infomøde 9-9.20

Verdensmål 17 – Vi 

vinder i fællesskab:

Team Building 

poster. (Dorte vil 

gerne være med)

Gæster Verdensmål 12 –

Skab og reparer:

Byg ting, reparer 

ting og skab ting

Verdensmål 15 –

lær naturen at 

kende:

Viden om naturen 

omkring 

Ankersminde og 

lege der har med 

naturen at gøre.

Oprydning og 

afslapning

Frokost 12.30-

14.00

Frokost 12.30-

14.00

Frokost 12.30-

14.00

Frokost 12.30-

14.00

Frokost 12.30-

14.00

Verdensmål 11 -

Vores 

Ankersminde:

Vi skal sammen 

udvikle 

Ankersminde

International 

eftermiddag

Verdensmål 3 –

Børn i bevægelse:

Mulighed for dans, 

yoga, pakour og 

andre former for 

bevægelse.

Verdensmål 9 –

Real time gaming:

Vi skal spille 

stratego og andre 

spil i stor udgave.

Afrejse

Aftensmad 18-19 Aftensmad 18-19 Aftensmad 18-19 Aftensmad 18-19 Festmiddag

Åbningsshow med 

efterfølgende 

Børnedisko kl. 

19.30

Udendørs biograf 

aften (film for både 

de små og de 

store). Kl. 19.30

International 

festaften kl. 19.30

Modeshow og 

danseshow med 

efterfølgende 

Børnedisko kl. 

19.30

Afslutningsshow 

med efterfølgende 

Børnedisko kl. 

19.30

Ro i teltområdet kl. 

22

Ro i teltområdet kl. 

22

Ro i teltområdet kl. 

22

Ro i teltområdet kl. 

22

Ro i teltområdet kl. 

22

Medarbejdercafe 

21.30-01

Medarbejdercafe 

21.30-01

Medarbejdercafe 

21.30-01

Medarbejdercafe 

21.30-01

Medarbejdercafe 

21.30-01
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Kort over lejren på Ankersminde
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Overnatningsområde

Aktivitetsområde
og bålplads

Parkering

Ungdomslejren

Fælles- og spiseområde
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Markedsføring

Vi har JUBI-lejr plakat på Forbundskontoret. Vil i gerne 
have plakater ud lokalt, kan i skrive til Tobias på 
tobias@dui.dk eller på 61262596.

Se mere på dui.dk/jubi-lejr
Der kommer løbende mere information på dui.dk/jubi-lejr.

Næste Lejr-info udsendes i marts.

På vegne af planlægningsgruppen
Tobias Simonsen, Udviklingskonsulent
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Giv deltagelse i JUBI-lejren i julegave

Måske afdelingen giver julegaver til medlemmer eller 
frivillige medarbejdere? Måske forældrene mangler den 
perfekte julegave?

Uanset hvad, kan du give deltagelse i JUBI-lejren i julegave 
– skriv til Tobias, hvis du vil have et gavekort tilsendt, til at
lægge under juletræet ☺
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