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Hvad er Wonderful Days?

Wonderful Days er en festival for 13-19-årige arrangeret af
KFUM og KFUK i Danmark.
Festivalen byder på store musikoplevelser, sommerhygge, tid
til tro og eftertanke, deltagere fra hele verden, og fede aktiviteter såsom: debatter, sport, krea, friluftsliv og fede talks!

Årets tema: ACT | REACT

Temaet for festivalen er ”ACT I REACT” – Aktion og
Reaktion. Hvad er aktion, og hvad er reaktion? Tager vi
selv ansvar for vores handlinger, eller følger vi bare med
strømmen og handler som en reaktion på noget udefrakommende? Hvornår og hvordan kan vi gå i aktion, hvis vi
skal bidrage til vores verden? Hvilken reaktion oplever vi
på vores kultur, tro og fællesskaber? Vi vil knytte handling
til vores tro og gøre det, vi tror på.
I løbet af ugen bliver vi udfordret af spørgsmål som disse,
både i form af diskussion, fysisk aktivitet og underholdning.

Praktiske oplysninger

TILMELDING: Tilmeld dig på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding
Tilmeldingen åbner 1. marts 2019.
PRIS FOR MEDLEMMER:
For deltagere 1.600 kr. og for frivillige 1.100 kr.
HUSK: Du kan søge tilskud i din lokale forening!
PRIS FOR IKKE MEDLEMMER:
For deltagere 1.775 kr. og for frivillige 1.275 kr.
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Vi vil meget gerne invitere dig til at være medlem af KFUM
og KFUK. Du kan blive medlem samtidig med din tilmelding. For børn og unge under 30 år
koster et velkomstmedlemskab 125 kr. Prisen for et medlemskab for voksne over 30 år er
forskellig fra lokalforening til lokalforening. Se mere på www.kfum-kfuk.dk/blivmedlem

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og
unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

