Børnefestivalens ABC
Denne ABC giver svar på de fleste spørgsmål omkring Børnefestivalen. Sidder du
med et spørgsmål, der ikke er fundet svar på, må du meget gerne skrive det til
Heidi Seidelin på hs@kfum-kfuk.dk. OBS: denne ABC opdateres løbende.
A
Adresser
● Hurup skole/overnatning: Idrætsvej 11, 7760 Hurup Thy
● Hurup Hallerne/aftenprogram: Idrætsvej 7, 7760 Hurup Thy
Aftenunderholdning I Hurup Hallerne præsenterer vi et skønt, nærværende og deltagende show.
Bare glæd jer.
Afsked Når I forlader klasselokaler søndag, skal borde og stole stå, som der er henvist til. Alle
hjælper hinanden.
Aktiviteter Når man går til aktiviteterne, er man sammen med den klub / de voksne og børn,
man er afsted sammen med.
Armbånd Alle deltagere på festivalen bærer armbånd. De udleveres i INFO-standen ved
ankomst og skal fremvises ved indgang til aktivitet eller soveområder.
B
Badeforhold Vi er på en lokal folkeskole, så badeforholdene er ikke luksuriøse. Kan man
ikke undvære bad i weekenden, er det muligt ved Hurup Hallerne.
Betaling I slikboder og ved køb af merchandise må betalingen meget gerne være med
mønter.
D
Drikkedunk På festivalen får alle udleveret en flot drikkedunk. Sørg for at skrive navn på den. Vi
bruger drikkedunke for at skåne miljøet.

F
Festivalsangen Årets Børnefestival sangen hedder “Grib Magien” og er skrevet af Kristina Brogaard
og Søren Andersen. Smuglyt (og øv dig) på tekst og lydfil, som du finder her på hjemmesiden. Glæd
dig til, at festivalbandet sparker gang i festen, som du kan synge med på.

Festival-fritid Både fredag og lørdag er der forskellige aktiviteter aften og eftermiddag. Hold øje
med hjemmesiden, hvor vi lægger de forskellige tilbud op løbende. Det er også her, der er tid til
at hvile og hygge med vennerne.
Fotografering sker af dygtige frivillige. Udvalgte billeder lægges i et online fotoalbum på Flickr.
Det kan du tilgå ved KFUM og KFUK’s hjemmeside, og så vises de som optakt til fællessamlinger i
hallen.
Fælles foto Der vil blive mulighed for at bestille et gruppefoto, som efterfølgende kan findes i
Børnefestivalens fotoalbum på Flickr. Henvend jer til INFO-standen.
Førstehjælp Der er et lazaret på Børnefestivalen. Er der småskader eller utilpashed, kan du
kontakte dem gennem INFO-standen, som du finder på Hurup Skole og Hurup Hallerne. Er det
livstruende ringes til 1-1-2.
Frivillig hjælper Vil du gerne give en hånd med på Børnefestival, hører vi meget gerne fra dig.
Henvend dig til Tommy Kragh/ Helle Kristiansen på mail: bf20praktisk@kfum-kfuk.dk. Møder du en
frivillig, kan du sagtens give dem en high five, for de gør et kæmpe arbejde.
Forsikring Medbring kun det, der er nødvendigt. Værdigenstande og penge er ikke dækket af
KFUM og KFUK’s forsikring. KFUM og KFUK i Danmarks ulykkesforsikring gælder ALLE deltagere.

G
Glemte sager Indleveres under festivalen i INFO-standen på Hurup skole. Efter festivalen rettes
henvendelse til hs@kfum-kfuk.dk. De glemte sager, der ikke har været en henvendelse på inden 15.
juni, vil blive doneret til genbrug.
Grupper Når man går til aktiviteterne, er det sammen med den klub / de voksne og børn, man er
afsted sammen med.
H
Hurup Der findes mange spændende tilbud i Hurup og omegn. Klik her og bliv inspireret til et nyt
besøg.
Hviletid Når man er på festival, er det vigtigt at huske at slappe lidt af også. Lørdag sidst på
eftermiddagen er der tid til at hvile og hygge med vennerne på skolen.
Håndsprit står ved indgangen til spisesalen. Husk at bruge det inden du skal spise.

I
Indtjekning sker på Hurup skole.
K
Konferencierne hedder Frederikke og Mads, de vil guide os gennem weekenden.
Kontaktpersoner Landskonsulent Heidi Seidelin: hs@kfum-kfuk.dk eller 28683448, Festivalchef
Trine Hausgaard Ubbesen: bf20@kfum-kfuk.dk
Krise- og beredskabsplan findes på hjemmesiden inden festivalstart og ligger i INFO-standene.
Læs den gerne igennem inden festivalen.
L
Lederinformation og hygge finder sted fredag og lørdag ca. kl. 22.30.
Det er vigtigt, at der er mindst én leder med fra hver gruppe.
Ledertreat Lørdag eftermiddag vil ledere på skift have mulighed for at gå til ledertreat, hvor der
to gange fra kl. 15 og frem er et kort oplæg omkring nye samtalekort i KFUM og KFUK til
inspiration hjemme i klubben.
Lægehjælp Der er et Lazaret på Børnefestival. Er der småskader eller utilpashed, kan du kontakte
Lazarettet eller gå til INFO-standen, som du finder på skolen eller i hallen. Er det livstruende,
kontaktes 1-1-2 direkte.
M
Morgenvækning Det er lederens ansvar at få alle sovetryner ud af fjerene.
O
Oprydning sker, når I forlader klasselokalerne søndag. Borde og stole skal stå, som da I ankom og
gulvet skal fejes. Se på tavlen, hvordan bordene skal stilles igen.
Overnatning Du får brug for liggeunderlag eller luftmadras, når I skal sove i klasselokaler. Alle
børn sover sammen med nogen, de kender, og der er vågne nattevagter, man kan kontakte, hvis
der er brug for det.
P
Pakkeliste
Must have: Sovepose, underlag, toiletsager, siddehynde, sko og tøj til at bevæge sig i, lille rygsæk,
madpakke til fredag aften.
Nice to have: penge til slikbod, sovebamse.
Parkering foregår ved skolen, børnehaven ved Musikskolen eller ved Uddannelsescenteret.

Penge Der er mulighed for at købe slik, og vi har både MobilePay og kontanter. Det er dit eget
ansvar at holde styr på pengene. Vi anbefaler, at du altid har dem på dig.
Pressemeddelelse Vores PR-udvalg sender en pressemeddelelse til alle bestyrelser og de voksne,
der har deltaget. I kan tilrette den til lokale forhold og eventuelt skrive, hvor mange børn der
deltog fra jeres by, og hvad I konkret oplevede. Send den videre til din lokale avisredaktion.
R
Rygning Det er kun tilladt at ryge udenfor på anviste områder.
S
Siddepude medbringes, hvis man føler behov derfor.
Sikkerhed Se under krise og beredskabsplan
Slikbod Der vil være slikboder på skolen, som holder åbent tre gange på festivalen. Betal gerne
med mønter eller MobilePay.
Soveplads Vi sover i klasselokaler, som venlige lærere har stillet til rådighed. Pynt, computere
og lignende må ikke røres. Sker der materiel skade, bedes du kontakte en festivalfrivillig.
Sygdom Der er et lazaret på Børnefestivalen. Er der småskader eller utilpashed, kan du kontakt
dem ved INFO-standene, som du finder på skolen eller i hallen. Er det livstruende kontaktes 1-1-2.
U
Uheld Der er et lazaret på Børnefestivalen. Er der småskader eller utilpashed, kan du kontakt
dem på INFO-standene, som du finder på skolen eller i hallen. Er det livstruende kontaktes 1-1-2.
Ulykkesforsikring KFUM og KFUK i Danmarks ulykkesforsikring gælder alle deltagere
V
Vagter Der er vågne nattevagter på alle sovesteder.
Vinduer De vinduer, du åbner, skal du altid lukke igen. Sidste person i et lokale tjekker, om alt er
godt.
Værdigenstande Medbring kun det der er nødvendigt. Værdigenstande og penge er ikke dækket
af KFUM og KFUK’s forsikring. KFUM og KFUK i Danmarks ulykkesforsikring gælder ALLE
medlemmer.
W

https://boernefestival.kfum-kfuk.dk/ opdateres løbende, så fortæl dem der er nysgerrige, at de
kan følge med her.

