Båide Bankagerskolen og Bankagerhallen skal lægge lokaler til Ung Uge “ , (Arkivfoto: Lars Juul)

2500 unge på lejr
i Horsens i 1992

KFUM og KFUK i Danmark i fuld gang med forberedelserne
KFUM og KFUK i
Danmark planlægger
at holde sin landslejr
1992 i Horsens. 2500 unge fra hele landet skal
en uge i starten af juli
samles til en række
les aktiviteter pa et omrade ved BankagerskolenOrganisationen har sendt
et oplæg, som er blevet positivt modtaget af de lokale politikere. KFUM og KFUK har
fået et principielt ja til arrangementet, og i øjeblikket er
det kun nogle rent praktiske
ting, der mangler at blive aftalt.
- En sådan lejr vii falde fint
ind i vores bestræbelser på at
I gge en flot ramme om Horsens' byjubilæ um, siger formanden for Horsens byråds
kulturudvalg Hans Jakob
Larsen.
- Vi Bar fået en meget positiv beBandling af Horsens

kommune, og vi er i fuld gang
med at planlægge lejren, siger
Torben Hjul Andersen, formand for KFUM og KFUKs
landslej rudvalg.
Det er femte gang, organisationen holder en sådan lejr
under overskriften ”Ung
Uge". Sidste gang var i 1988 i
Dengang deltog ca.
1500 unge.
- Siden har vi startet Ten
Sing-grupper op i hele landet
og på den led fået kontakt med
yderligere ca. 1000 unge. Så vi
regner med at blive ca. 2500
på lejren i Horsens, siger Torben Hjul Andersen.
KFUM og KFUK i Danmark er ikke en spejder-organisation. Det overlader man
til KFUMs og KFUKs spejder-afdelinger. Der er et
les idèmæssigt grundlag, men
KFUM og KFUK i Danmark
sigter bredere end spejderne.
- Vi koncentrerer os ikke
kun om de såkaldte
”spejderaktiviteter", men kan også tage mange andre ting op, siger
Torben Hjul Andersen.

De unge, som skal deltage i
lejren, kommer fra de ungdomsklubber og konfirmandklubber, organisationen driver i Danmark. Desuden er
der deltagere fra de mange nystartede Ten Sing-grupper,
Bl.a. den i Horsens.

Skole og to haller
Lejr-området bliver omkring Bankagerskolen og
Bankagerhallen.
KFUM og KFUK i Danmark har i første omgang bedt
om at matte arrangere lejren
på de udendørs arealer ved
skolen og Ballen. Det Bar vakt
lidt betænkeligheder i kulturudvalget, som gerne vii passe
på fodboldbaner m.v. Udvalget har derfor i stedet foreslået et areal syd for Krokusvej. Den endelige beslutning
træffes i nær fremtid, når repræsentanter for organisationen sammen med politikerne
kigger pa de to arealer.
Derimod ligger det allerede
nu fast, at KFUM og KFUK
kan bruge Bankagerskolen,
Bankagerhallen og endnu en
hal, måske Torstedhallen . Pa

skolen skal der være plads til
en række værksteds-grupper
og andre aktiviteter. Bankagerhallen skal være ”spise al"
og samlingssted for fors kellige
fælles aktiviteter, mens den
anden hal skal bruges til indendørs
Den praktiske indretning af
lejr-området starter 29. juni
1992. Selve lejren løber fra lørdag den 4. til søndag den 12.
juli.

Møde i april
KFUM og KFUK i Danmark har kristendommen
som noget belt grundlæggende for sin indsats. Det kristne
evangelium vil da også blive
vægtet højt på lejren. Bl.a. vil
man bruge samtaler, musik,
drama og dans i arbejdet med
Bibelens tekster.
Landslejren 1992 vii blive et
af emnerne, når organisationen i weekenden 26.-28. april
næste år holder sit såkaldte
Teenleder-forum. Det foregår
også i Horsens, nemlig i Bankagerhallen med overnatning
på Bankagerskolen. Her ventes ca. 400 deltagere. (ch-r)

