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Hvorfor er Blåvandgård så genialt? 
På Blåvandgård er der plads til alle! Her er et godt fællesskab, hvor nære 
venskaber knyttes. Unge fra hele landet finder hvert år deres vej til 

Blåvandgård, som ligger i smukke omgivelser lige ud til Vesterhavet.  
I løbet af en uge på Blåvandgård får du oplevelser, du aldrig har haft før – og 
sent vil glemme! Fra vilde temaløb til ualmindelig aftenunderholdning. Fra 

badeture i Vesterhavet til natløb, fællessang og strand-OL. Fra andagt til 

fest-klæd-ud-aften, debat og refleksion. Det hele samles i et spraglet 
fællesskab af toptunede deltagere og engagerede ledere.  

Kort sagt, vi garanterer en uforglemmelig ferieoplevelse! Og har man først 
været på Blåvandgård én gang, kan man ikke andet end at komme igen.  

Pris 800 kr. før 1. april, derefter 900 kr.  
Grib chancen og tilmeld dig på: www.danmission.dk/blaavandgaard  
Her er også mere om lejren og billeder fra tidligere lejre. 

Spørgsmål? Kontakt lejrchef Andreas Gammelgaard  

M andreasgamlau@gmail.com T 24 90 36 12 

Vi ses til sommer!
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