
TAG PÅ BYLEJR I UNGODENSE

Lejrliv
Aktiviteter
Fællesskab

Teambuilding

UNGDOMSCENTER ROSENGÅRD

SHELTERS - HYGGE - BÅLMAD 

Bylejr i UngOdense tilbyder sjove og lærerige oplevelser
til børn og unge



BYLEJR MED UNGODENSE
Ungdomsskolen tilbyder forskellige bylejrforløb med og uden overnatning til 
grupper i alderen 11-16 år mandag til lørdag. Læs om de forskellige tilbud og 
priser på bagsiden. 

BYLEJR PÅ EGEN HÅND
Tilbud til foreningshold, forældre- og klasseråd (11 til 16-årige): 
Book en overnatning i shelters til de unge fra lørdag til søndag for 50 kr. pr. 
deltager. I har selv ansvar for hele arrangementet fra start til slut. 
I kan benytte jer af det omkringliggende udendørsområde, fodboldbanen og 
loungeområdet i Boxen. Derudover har I mulighed for af låne aktivitetskasser 
til stjerneløb, teambuilding og forskellige boldspil mm. 

ADRESSE
Ungdomscenter Rosengård 
Johannes Larsens Vej 1
5220 Odense SØ
Tlf: 40 26 90 23

BOOKING AF BYLEJR 
Send en mail til
UC-Rosengård@appsodense.dk 
Att.: Bylejr
Eller på telefon: 40 28 90 23



En uforglemmelig oplevelse, der styrker jeres fællesskab 
Bylejr med overnatning i shelters er et tilbud til børne- og ungegrupper fra 
11-16-årige. 

Bylejren ligger i en grøn oase nær Ørbækvej, hvor Ungdomscenter Rosengård 
råder over et stort udeområde med shelters til 50 personer fordelt i to lejrbaser. 
Herudover er der en række aktivitetsområder, som man har mulighed for at 
benytte i forbindelse med Bylejr. 

Teambuilding skaber trivsel i fællesskabet 
I et trygt fællesskab bidrager alle, med det de kan. Det kræver forståelse for 
forskellighed at skabe og vedligeholde stærke fællesskaber.
En vigtig del af opskriften til et stærkt fællesskab er, at gruppen har mulighed 
for at få nogle sjove og udviklende oplevelser sammen. Når der arbejdes med 
teambuilding og trivsel i Bylejr, er det med fokus på at have det sjovt og lære 
noget sammen – alt sammen noget der bidrager til et styrket fællesskab. 

AKTIVITETER 
PÅ BYLEJR

* Crossbane og Dirt Bike Track kræver, at en UC-medarbejder er til stede, for at sikre korrekt 
 benyttelse af banen samt at det fornødne sikkerhedsudstyr bruges korrekt. 

FODBOLDBANE

OMRÅDE TIL 
TEAMBUILDING

ATV OG 
CROSSBANE

DIRT BIKE 
TRACK

KREATIVT 
VÆRKSTED



Pris pr. deltager: 50 kr. 
(inkluderer overnatning i shelters, adgang til udearealer, toilet og Boxen). 

TILKØB: 

TEAMBUILDING I (18-24 personer) 
2 timer. Pris: 800 kr.
Teambuilding med gruppeinddelinger, sjove 
øvelser og reflektioner.  

TEAMBUILDING II (24-48 personer) 
2,5-3 timer. Pris: 1.000 kr. 
Teambuilding med gruppeinddelinger, sjove 
øvelser og reflektioner.

MAD PÅ BÅL 
2 timer. Pris: 800 kr. (+25 kr. pr. deltager til pølser m. brød og salat el. burger) 

BYLEJR PAKKE 1 
Bylejr for 18-24 børn/unge fredag kl. 17 til lørdag kl. 10
En UC-medarbejder afholder bylejr fra kl. 17 til kl. 10 næste formiddag. 
Pris: 5.000 kr. (inkluderer overnatning i shelters og snobrød/pandekager på bål). 
Der vil være adgang til huset med faciliteter og gymnastiksal.
Gruppen skal deltage med mindst én voksen fredag til kl. 23 og igen lørdag 
fra kl. 07-10. 
Gruppen medbringer som udgangspunkt selv aftensmad og morgenmad, som 
tilberedes på bål - eller i husets køkken. Forplejning kan dog tilkøbes for 50 kr. 
pr. deltager. 

BYLEJR PAKKE 2 
Bylejr for 24-48 børn/unge fredag kl. 17 til lørdag kl. 10 
To UC-medarbejdere afholder bylejr fra kl. 17 til kl. 10 næste formiddag. 
Pris: 8.000 kr. (inkluderer overnatning i shelters og snobrød/pandekager på 
bål).
Der vil være adgang til huset med faciliteter og gymnastiksal.
Gruppen skal deltage med mindst to voksne fredag til kl. 23 og igen lørdag fra 
kl. 07-10. 
Gruppen medbringer som udgangspunkt selv aftensmad og morgenmad, som 
tilberedes på bål - eller i husets køkken. Forplejning kan dog tilkøbes for 50 kr. 
pr. deltager. 

Daglig leder på UC-Rosengård: Anne Liff Rasmussen, anlr@odense.dk
UngOdense, Niels Borhs Allé 210, 5220 Odense SØ, Tlf: 63 75 77 77, www.ungodense.dk


