
 

 
Tilbud til foreninger, klubber, institutioner, organisationer og andre: 

 

Hold en uges sommerlejr hos os ! 

Vi har al materiellet, som vi stiller op. Vi står for økonomien, tilmelding på vores hjemmeside, 

samarbejdet med myndighederne osv. I har et program, hvor I også fokuserer på natur, økologi, 

sundhed og fællesskab. Og I inviterer alle interesserede til at deltage, så længe der er plads. Lejren 

har en kapacitet på maksimum 70 deltagere ad gangen.  

Vi arrangerer selv nogle uger og nogle weekender, se:       www.folk-og-natur.dk 

 

Vi holder til på den økologiske 

frugtplantage Kysøko. De laver 

en masse frugt. Vi laver selv 

mange af vore grønsager. 

Se videofilm om rammerne: 

www.folk-og-natur.dk/film1.html 

 

½ 

Natur 

Man medbringer eget telt, underlag, sovepose – eller man lejer af os. Vi er meget udendørs; men vi 

har store telt pavilloner, så vi kan være inde i regnvejr. Vi lever primitivt; men vi har indlagt 

drikkevand, og man kan få varmt brusebad. Der er flot udsigt over markerne, og der er en smuk 

skov at gå ture i. Her oplever man vejret, fuglene, træerne og stilheden omkring lejrbålet. Der er 

mulighed for at vandre gennem skoven til Suså, hvor man lejer en kano og ror til Slusehuset i 

udkanten af Næstved, hvor man får lidt at spise, inden turen går tilbage til lejren med bus. 

 

Økologi og sundhed 

Hvis I står for programmet for en uge, står I også for indkøb, høste i grønsagshaven, madlavning 

mm. I lægger selv stilen. Når vi selv står for en uges program, er maden økologisk og vegetarisk, 

men man kan grille et stykke kød 2 gange om ugen over bålet. Kød inde i køkkenteltene er forbudt. 

Vore egne uger er alkoholfri.. Og i alle uger må der kun ryges udendørs og i god afstand fra alle 

andre.  

http://www.folk-og-natur.dk/
http://www.folk-og-natur.dk/film1.html


Fællesskab 

På uge lejrene (mandag-fredag) kan der kun anvises parkering til et par biler. Der er 2 kilometer 

til/fra stoppested for bussen mellem Næstved og Slagelse. På vore egne uger henter og bringer vi 

folk, der ikke kan gå så langt. 

   I må gerne holde jeres årlige generalforsamling her – eller holde temamøder, gruppemøder, 

workshops osv. Men vi forudsætter, at lejren er åben for interesserede, sådan at andre kan komme 

og lære jer at kende, snakke med jer, deltage i aktiviteterne mm. 

   Og forudsætningen er, at I ud over jeres traditionelle aktiviteter også fokuserer på, hvordan I kan 

udvikle jer i retning af mere natur, mere økologi, mere sundhed og mere fællesskab. 

   Ved ”fællesskab” forstår vi ikke kun det interne sammenhold i jeres gruppe – men i højere grad 

fællesskab på græsrodsniveau med andre. Vi vil gerne fremme en proces mod større lokalt selv-

bestemmelse, praktisk samarbejde, bytteøkonomi mm. 

  

Oplevelses weekend 

I nogle weekender (lørdag-søndag) indbyder vi folk til en 2-dags oplevelse med skovvandring, 

rundvisning i frugtplantagen, prøvesmagning af forskellige æblemost mm. Om aftenen er der 

festmiddag med vilde urter og økologiske grønsager. Så er der foredrag om sund mad. Dernæst 

underholdning med musik og sang, men også fællessang fra sanghæftet. Om natten kan man så 

prøve at sove i telt, og man kan vælge mellem fællestelt, sovekabine i gruppetelt, mindre villatelt 

eller eget telt. Der er lækker morgengrød, der er kogt på hele hvedekerner, solsikkefrø, sesamfrø, 

mandler, tørret og frisk frugt mm. Om søndagen kan man vælge kanotur, skovvandring, cykeltur til 

sø eller strand – eller man kan deltage i en workshop om at få en fri krop og et frit åndedræt. 

Weekenden slutter med en lækker frokost. På weekend lejrene kan der parkeres langs vejen. 

   Hvis I står for en uge før eller efter sådan en weekend, kan jeres deltagere få rabat for at deltage i 

denne weekend. 

 

Økonomi 

Alle deltagere betaler et fast beløb til vores forening Folk og Natur. Priserne for 2016 var for en hel 

uge (7 dage): voksne 1085 kr., unge 805 kr., og børn 630 kr., babyer under 2 år gratis. Tilmelding 

foregår på vores hjemmeside. Og pengene overføres til vores bankkonto. I vælger så en 

regnskabsfører. Vedkommende styrer økonomien. Der er afsat 55 kr. (2016-niveau) pr. person pr. 

dag til mad. Man kan købe æblemost, lækker frugt og honning fra Kysøko. Der er 4 km til 

nærmeste Brugs, hvor man også køber gas til komfur, gasapparater og brusebad. Hvis I har udgifter 

til noget, der fremmer vores målsætning, kan I også få penge til det. Ellers går alt overskud til Folk 

og Natur. Pengene går til indkøb og vedligeholdelse af materiel. Og yderligere overskud går til 

andre økologiske græsrodsprojekter. Ingen får løn. Af hensyn til skattevæsnet bliver alle deltagere 

automatisk medlem af Folk og Natur. Det sikrer, at vi er en frivillig forening, der ikke skal betale 

skat. 

 

Elektricitet 

Vi har en generator, som kan startes ind imellem. Så er der strøm til musikanlæg, computer og 

projektor (der hænger lærred i mødeteltet, og det bliver mørk nok kl. 22), opladning af 

mobiltelefoner og bærbare computere.   

 

Tommy Falkeøje er kontaktperson for Folk og Natur – og aktiv i 

aktivistgruppen, der laver grønsagshave og stiller lejren op og piller den ned 

mm. 

Jeg kommer meget gerne på besøg og fortæller om os. Både for at skabe 

personlig kontakt og diskutere mulighederne. Men også gerne komme som 

foredragsholder og fortælle om det alt sammen.  

Skriv til mig tommy@folk-og-natur.dk eller ring på 2721-0467. 

 

 

mailto:tommy@folk-og-natur.dk

