
A R R A N G Ø R E R

StepUp er en unik lejr, som man kun kommer på én
gang i sit liv. Her møder man nye venner fra hele

landet, som man kan møde igen på lejre og
efterskole. Her begynder venskaber for livet!  

 
En dag på StepUp byder på undervisning om

formiddagen, tid i mindre grupper, hvor man taler
om dagens læring og tjekker ind med hinanden. Om

eftermiddagen vil der være sjove aktiviteter, og
aftenen byder på møder med lovsang, forbøn og

forkyndelse fra forskellige relevante og dygtige folk
fra vores netværk.

 

STEP UP

Undervisningslejr for 7. og 8. klasses elever som skal ungdomsvelsignes i foråret 2023



StepUp er undervisningslejren, som Apostolsk kirke har
en lang tradition for at bruge, som en kick-starter til et

undervisningsforløb i de lokale kirker. 
Som navnet antyder, er det en invitation til at ’steppe
up’ og selv tage skridt, gøre sig tanker og erfaringer

med den kristne tro. 
Lejren ’stepper up’ med nyt og tidssvarende indhold, og

der arbejdes på at skrive et undervisningsmateriale,
som kan anvendes i de lokale kirker til det videre forløb. 

 
 
 
 
 

www.akbu.dk

Line og Philip Høier Sejergaard bor i
Kolding og har et stort hjerte for

børn og unge. De har meget
erfaring med at arbejde med
teenagere fra deres jobs som

efterskolelærere. Til dagligt leder de
juniorklubben ’Torsdagsklubben’ i
Kolding. Line og Philip er lejrledere
og står for alt omkring tilmelding,
kontakt til forældre, det praktiske,

aktiviteter og medarbejdere. 

 
 
 
 
 
 

Elisabeth Rostved er
præsteaspirant i Kirkeibyen i

Kolding og læser til dagligt teologi.
Hun brænder for, at teenagere må
få en erfaring af Jesus og opdage,
at han vil dem noget. Elisabeth står

for indhold af undervisningen og
udarbejdelsen af undervisnings-
materiale. Elisabeth underviser

nogle af lektionerne sammen med
andre dygtige folk 
fra vores netværk. 

 

 
 
 
 
 

T I L M E L D I N G  O G  I N F O R M A T I O N  

STEP UP

Efterskolen Kildevæld, Tøndervej 75, 6000 Kolding


