
 
 

Store børnedag 2018 
  
 

KFUMs Idrætsforbund vil gerne give alle der arbejder med børn i alderen 6-10 år, et godt aktivi-
tetstilbud hvor børnene får en rigtig sjov dag med masser af leg og bevægelse. 
 
Aktivitetsdagen er fyldt med større og tidskrævende aktiviteter, så de er naturlig trætte når de 
kommer hjem.  
Hele Hellebjergs område vil koge af alt det, man kan tænke sig indenfor børneidræt. 
 

Sted: Hellebjerg Idrætsefterskole 
   Jens Engbergs Allé 4 
   7130 Juelsminde 

Tid: Torsdag d. 5. juli 2018 kl. 10:00 – 15:00  
Pris: Gratis 

 
I skal selv sørge for bustransport til Hellebjerg og retur.  
 

Arrangementet afholdes udendørs – uanset vejret, så med-
bring tøj efter vejrudsigten, eller fornuften.  
 
I skal medbringe madpakker og drikkedunk. Der vil blive ser-
veret kiks om eftermiddagen. Hele dagen vil der være kaffe 
på kanden til pædagogerne  
 
Vi forventer at pædagogerne holder sig så meget i baggrun-
den som muligt, så de unge får mulighed for at udfolde sig 
blandt børnene.  
  

Tilmelding senest den 1. juni 

Tilmelding nødvendig med ca. deltagerantal. Der er kun plads 
til ca. 200 børn, så det er først til mølle princippet. Når vi har 
nok børn, er det muligt at komme på venteliste hvis vi får 
mange kursister.  
 
Tilmelding her:  https://kfumid.nemtilmeld.dk/59/ 
 
Yderligere spørgsmål stilles til 
Udviklingskonsulent 
Maja Lund Tast, maja@kfumid.dk, tlf. 405578180 

 

Ved spørgsmål på selve dagen, eller ugen op til kontaktes Marianne Pedersen 40797301 
 
 

 

Baggrund for arrangementerne: 
 

KFUMs Idrætsforbund arrangerer 
hvert år landsdækkende træner-
lederkurser på Hellebjerg Idræts-
efterskole i Juelsminde. 
I timerne grundlæggende moto-
rik arbejdes hele ugenfor de yng-
ste kursister på 14-15 år, hen 
imod dette arrangement, som de 
selv skal planlægge og gennem-
føre. 
Arrangementet bliver brugt som 
en form for eksamensopgave i 
grundlæggende motorik for børn. 
Vi har valgt denne undervisnings-
form frem for teoritimer, og 
praktiske timer hvor kursisterne 
leger med hinanden. 
Dette for at gøre opgaven så rea-
listisk som muligt, så det afspej-
ler den virkelighed de bagefter 
skal hjem og arbejde i. 
De deltagende børn, kursisterne 
og forbundet, har de tidligere år 
haft stor succes og glæde med 
denne aktivitetsdag, hvorfor den 
selvfølgelig skal udbydes igen.  
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