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… samen met de leden die het kind in
jezelf naar boven laten komen.
… samen met de leiding die je (hopelijk)
terug kan omarmen.
… samen met de hoofdleiding die alles in
goede banen leidt.
… samen met de kookploeg die smaakvol
eten uit haar mouw weet te schudden.
… samen met alle mensen die KLJ
ondersteunen en helpen op hun eigen
manier.
… Samen, misschien is dat waar we het
meest naar uitkijken, gewoon samen!
Samen spelen, samen eten, elkaar
omarmen, elkaar dichtbij voelen, samen
op kamp zijn.
Laat het samen knallen deze zomer!
Met KLJ-groeten,
Werkgroepen K
Raf, regionale proost Oost-Vlaanderen
Marc, regionale proost West-Vlaanderen
Jolien, K-medewerker Nationaal
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Doe eens
een bezinning

Elkaar missen
Kruisteken
Welkom op dit bezinningsmoment.
Wat zijn we blij dat we na een jaar met veel moeilijkheden en vreemde wendingen
eindelijk terug op kamp mogen zijn. Misschien nog niet met alle vrijheid en
misschien moeten we nog extra nadenken of een paar extra dingen ondernemen.
Toch zijn we ontzettend dankbaar dat we dit jaar hier mogen zijn, samen met jullie.
Naast alle zotte avonturen die we tijdens dit kamp al hebben beleefd, willen we
nu even stilvallen. Stilvallen om na te denken over alle dingen waar we dankbaar
voor zijn en waar we misschien nog sorry voor moeten zeggen. Dat stilvallen
begint met plaats te maken voor iemand heel speciaal. Diegene die we noemen,
de vader, de zoon en de heilige geest.

De eekhoorn en de mier, deel 1
Lees onderstaand verhaal voor met 3 personen: de mier, de eekhoorn en een verteller.
Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. “Gezellig”,
zei de eekhoorn. “Maar daar kom ik niet voor”, zei de mier. “Maar je hebt toch
wel zin in wat stroop?” “Nou ja, een klein beetje dan.” Met zijn mond vol stroop
vertelde de mier waarvoor hij gekomen was. “We moeten elkaar een tijdje niet
zien”, zei hij. “Waarom niet?”, vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist
heel gezellig als de mier zomaar langskwam. Hij had zijn mond vol met pap en
keek de mier met grote ogen aan. “Om erachter te komen of we elkaar zullen
missen”, vertelde de mier. “Missen?”, vroeg de eekhoorn. “Missen, je weet toch
wel wat dat is?”, Antwoordde de mier. “Nee”, zei de eekhoorn. “Missen is iets dat
je voelt als iets er niet meer is.”
(Toon Tellegen)
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Opnieuw beginnen (sorry-tekstjes)
“Missen is iets dat je voelt als iets er niet meer is.” Misschien mis je vrienden of
mis je leuke avonturen. Misschien heeft de eekhoorn gekwetst en wou de mier
even alleen zijn. Of misschien miste hij bepaalde avonturen die ze voordien
hebben beleefd. Elkaar missen geeft een kans om opnieuw te beginnen als je
elkaar terug tegenkomt. Schrijf op een papiertje tegen wie of waarvoor je sorry
moet zeggen om opnieuw te beginnen.
Verzamel de papiertjes en gooi ze eventueel in het kampvuur.

De eekhoorn en de mier, deel 2
Lees onderstaand verhaal voor met 3 personen: de mier, de eekhoorn en een verteller.
“Missen is iets dat je voelt als iets er niet meer is.” “Wat voel je dan?” “Ja, daar
gaat het nou juist om.” “Dan zullen wij elkaar dus missen”, zei de eekhoorn
verdrietig. “Nee,” zei de mier, “want wij kunnen elkaar ook vergeten.” “Vergeten!
Jou?!”, riep de eekhoorn. “Nou,” zei de mier, “schreeuw maar niet zo hard.” De
eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. “Ik zal jou nooit vergeten,” zei hij
zacht. “Nou ja,” zei de mier, “dat moeten wij nog maar afwachten. Dag!” En heel
plots stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van een beuk naar beneden
zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. “Mier,” riep hij, “ik mis
je!” Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. “Dat kan nu nog niet!”, zei
de mier. “Ik ben nog niet eens weg!” “Maar toch is het zo!”, riep de eekhoorn.
“Wacht nou toch eens even”, klonk de stem nog van de mier uit de verte. De
eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger.
Soms dacht hij even aan beukennotenmoes of aan de verjaardag van de tor, die
avond, maar dan miste hij de mier weer. ’s Middags hield hij het niet langer uit
en ging hij naar buiten. Hij had nog geen drie stappen gezet of hij kwam de mier
tegen, moe, bezweet, maar tevreden. “Het klopt,” zei de mier, “ik mis jou ook.
En ik ben je niet vergeten.” “Zie je wel”, zei de eekhoorn. “Ja”, zei de mier. En met
hun armen om elkaars schouders liepen zij naar de rivier om naar het glinsteren
van de golven te kijken.
(Toon Tellegen)
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Evangelie
Toen Jezus eenmaal door had welke taak hij van God had gekregen – de woorden
en liefde van God doorgeven aan anderen – bedacht hij zich dat hij dit nooit
alleen kon doen. Hij zou beginnen met twaalf mensen, twaalf leerlingen die hij
van dichtbij alles zou vertellen en laten zien. Daarna is het ook hun taak om de
woorden en liefde van God door te geven aan andere mensen. Jezus vertelde heel
wat verhalen en levenslessen. Dit is één van die levenslessen:
Toen Jezus in de tempel was, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkamer
werpen, maar Hij zag ook een arme weduwe die er twee muntstukjes inwierp. En
Hij zei: “Je mag er zeker van zijn: die arme weduwe wierp er het meest van allen
in. Die mensen wierpen allemaal iets van hun overvloed bij de offers voor God,
maar zij offerde van haar armoede al het geld waar ze moest van leven.”
Je geld of je bezittingen geven en evenwaardig geven. Maar als je iemand mist of
veiligheid mist, spreken we van een heel andere kant van missen. Wanneer je iets
mist, voel je echt hoe waardevol het is. En wanneer je iemand mist, weet je hoe
waardevol die persoon in je leven is.
Jeanne Devos, een Vlaamse zuster, zet zich in India nog elke dag in voor kinderen
die worden ingeschakeld als dienstkrachten, meestal meisjes. Ze missen een
persoon die hen veiligheid biedt en hen liefheeft zoals ze zijn. Zuster Devos
probeert samen met haar organisatie deze kinderen nieuwe kansen te geven op
een beter leven. Zij inspireert ons om elkaar lief te hebben, te geven wat je kan
om anderen lief te hebben en zo hen een stapje dichter te laten komen bij een
beter leven of een stukje hemel op aarde.

Doe-moment: wie zou je missen?

KLJ Sint-Gillis-Waas

Voorzie voor elke deelnemer een ballon. Schrijf op een briefje waarom en hoe
hard je een bepaalde persoon van de groep zou missen. Steek daarna je papiertje
in de ballon die behoort tot deze persoon.
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Onze Vader
Vraag iedereen om in een kring te staan en elkaar de hand te geven. Je kan ook vragen om
de armen op de schouder te leggen van wie naast je staat.
Ik kan het niet alleen en moet het ook niet alleen doen. Je staat er niet alleen voor
in het leven. Er zijn niet alleen je KLJ-vrienden, maar ook vele andere mensen die
er voor je zijn, op wie je mag rekenen en steunen. En … ook God laat ons nooit in
de steek. Verbonden met Jezus en met elkaar mogen we samen bidden:
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Dank u-tekstjes
Naast elkaar missen, zijn de eekhoorn
en de mier elkaar ook dankbaar. Als
je elkaars vriend bent, ben je ook
dankbaar voor elkaar. Dan kan je al
eens “dank u” zeggen tegen elkaar.

KLJ Sint-Lenaarts

Schrijf op een andere kleur papier
dan bij het doe-moment waarom
je dankbaar bent voor een bepaald
persoon. Stop ook deze papiertjes in
de ballon van die persoon. Zoek je
persoonlijke ballon, blaas hem op en
‘Laat hem knallen’.
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Zegen
“Riskeer meer
dan wat anderen ‘veilig’ vinden.
Zorg meer dan wat anderen ‘wijs’ vinden.
Droom meer dan wat anderen ‘praktisch’ vinden.
Verwacht meer dan wat anderen ‘mogelijk’ vinden.
Doe meer dan je dacht dat je kan.
Deel meer dan je dacht dat je kan missen.
Hoop tegen beter weten in.
En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken.”
(Jeanne Devos, Kerknet 22 jan. 2018)

Kruisteken

KLJ Schiplaken

Dat vragen wij u, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen
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KLJ-lied
Als afsluiter zingen we dan ook samen het KLJ-lied:
Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

Meisje, jonge man,
‘t is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog toekomst
heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en bomen.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder sta je paraat.

KLJ Nieuwrode
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Uit het
K-ookboek

Goednieuwsmuur
Benodigdheden: Papier, schrijfgerei en een muur, bord of lichtgekleurd laken om dingen
op te schrijven.

Inleiding
In Jeruzalem bidden de joden aan de muur van hun oude tempel. Ze schrijven
hun verzoeken en gebeden op papiertjes en stoppen ze in de voegen van de
zogenoemde ‘Klaagmuur’. Het is een heilige plaats voor hen, net zoals de andere
godsdiensten en groepen heilige plaatsen hebben. Het bestuur en de leden van
jouw afdeling hebben ongetwijfeld ook een hele hoop dromen, wensen, tips en
werkpuntjes voor zichzelf, zowel privé als op KLJ-vlak, voor anderen of voor de
hele afdeling.

Verloop
Op een bepaalde plaats wordt er een ‘goednieuwsmuur’ opgericht.
De leden krijgen op verschillende momenten de kans om een bericht op te
hangen. Er kunnen een aantal ‘voorwaarden’ gesteld worden voor de berichten:
het moeten lieve boodschappen zijn, het kan een korte tekst of gedicht zijn, een
mooie tekening, een korte samenvatting van iets speciaals dat die dag is gebeurd
… Maar ze kunnen hier ook hun dromen ophangen of zaken die ze zeker nog eens
willen doen met KLJ. Probeer als leiding ook af en toe een bijzondere tekst, een
liedje, … erbij te hangen.
De ‘goednieuwsmuur’ kan zo een plaats van rust zijn waar de leden de
verschillende berichtjes, goede boodschappen, tekeningen, komen bekijken.
Je kan het geheel nog personaliseren door aan de rand van de ‘goednieuwsmuur’
persoonlijke enveloppen te hangen waar de leden fijne berichtjes naar elkaar
kunnen sturen. Let hier wel op dat elke lid af en toe een berichtje krijgt en dat
niemand het gevoel heeft er niet bij te horen.
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Tips
Bekijk met de leiding of het bestuur op geregelde tijdstippen de papiertjes op
de muur en probeer eens een wens of droom uit te laten komen voor je leden.
Pak ook eens een tip of werkpuntje vast om mee aan de slag te gaan.
Hang jullie tekeningen op aan jullie ramen. Zo kunnen passanten ook al jullie
goed nieuws volgen.
Spreek een moment af waarop de ‘goednieuwsmuur’ gesloten wordt. Houd
dan in grote of kleinere groep een nabespreken. Wat is er uit de bus gekomen?
Welke goed nieuwsjes zijn er geweest of welke leuke activiteiten zijn er
gepasseerd op kamp?

Meer methodieken uit het K-ookboek?
Het is niet eenvoudig om als leiding of bestuurslid altijd de juiste cuisson te
vinden om op een toffe, maar betekenisvolle manier te koken met K-momenten,
vieringen en bezinningen. Wat gaan we nu eigenlijk klaarmaken? Welke
ingrediënten passen bij elkaar? Hoe kruiden we dit alles om het typisch KLJ te
maken? Je vindt het antwoord in ons K-ookboek!

i

Je kan het volledige K-ookboek bekijken op de KLJ-website:
www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment
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K-amp
momentjes

Domino (-12)
Benodigdheden: Dominostenen (of papier om zelf dominostenen te maken), plakband,
scharen, schrijfgerei, kleurpotloden of stiften.

Bezinnend tekstje
Handen vol hoop
Je hebt vragende handen.
Je hebt dragende handen.
Je kan een schouderklop geven.
Je kan een handdruk geven.
Je hebt werkende handen.
Je hebt scheppende handen.
Je kan slaan met je handen.
Je kan vuisten maken.
Je hebt biddende handen.
Je hebt smekende handen.
Je hebt een handje van een pasgeborene.
Je hebt de diepe en rijke levenslijnen van een hand van een bejaarde.
Wees jij de juiste hand op het juiste moment.
Wees jij dus een hand van hoop: voor elk kind, voor iedere jongere, en elke KLJ’er!
(Bert Roeben)

Methodiek
Laat je leden even nadenken over hoe je elkaar kan helpen tijdens het kamp.
Waarvoor kan jij je handen gebruiken om andere KLJ’ers te laten groeien?
Zet de leden in groepen van 4 tot 6 personen. Zet de ideetjes die ze verteld hebben
om naar tekeningen, met eventueel 1 woord. Zo kunnen de kleine groepjes hun
eigen Dominospel maken door de verschillende tekeningen (in het dubbel) over
te zetten op de dominostenen. Voorzie nadien tijd om elkaars spel te spelen.
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Met wie voel jij je verbonden? (+12)
Benodigdheden: Gsm of fototoestel, papier, schrijfgerei.

Inleiding
Waar zie jij Gods liefde in KLJ verschijnen? Is dat wanneer je in je bed ligt of net
wanneer je op dagtocht bent en je hulp krijgt van onbekenden? Voel je Gods
liefde wanneer je samen eet of net wanneer je samen speelt en door velden en
bossen aan het kruipen bent? Wanneer voel je je het meest verbonden met KLJ en
met elkaar? Wanneer voel je het best wanneer je afdeling helemaal verbonden is
met elkaar?

Methodiek
Verdeel de leden in groepjes van 4 tot 6 personen. Laat ze met een gsm of camera
aan de slag gaan en allerlei filmfragmenten opnemen om zo door middel van
beelden te antwoorden op de vragen hierboven. Nadien kan je alle fragmenten
samenvoegen tot 1 filmpje of op verschillende momenten de fragmenten bekijken.

KLJ Wetteren
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De toren van Babel (+16)
Benodigdheden: Papier, schrijfgerei, Jengaspel of andere houten blokken, zoals Kubb of
Kapla.

Bezinnende tekst
Heel lang geleden sprak iedereen op aarde dezelfde taal en was er één
gemeenschap. De mensen trokken toen van de ene plaats naar de andere.
zo kwamen ze op een keer in Babylonië. Ze gingen daar wonen in een dal. Toen
zeiden de mensen tegen elkaar: “Laten we van klei stenen bakken.” Zo maakten
ze bakstenen om mee te bouwen. Ze gebruikten teer om de stenen aan elkaar vast
te maken. Toen zeiden ze: “Laten we een stad gaan bouwen met een toren die
tot in de hemel komt. Dan worden we heel beroemd.” Ze bouwden een stad. Ze
bouwden maar door, de ene persoon bouwde nog mooier dan de andere. Huizen
werden villa’s. Villa’s werden paleizen. Straten werden voorzien van pleinen en
parken. De stadsbewoners waren trots op hun bouwwerken. Ze liepen graag te
paraderen door hun stad, helemaal opgetogen van hun eigen prestaties. Ze liepen
ook te pronken met hun gezonde lijven en dure kleren. Ze verzonnen de gekste
dingen en deden alles waar ze zin in hadden. Niemand hield hun tegen. Het
stadsleven gaf ze het gevoel dat ze machtig waren als goden. De mensen waren
ervan overtuigd dat alles wat ze in hun hoofd hielden ook zou lukken. “We zijn zo
goed als we alles kunnen wat we maar willen”, zeiden ze tegen elkaar. “Laten we
een toren bouwen die zo hoog is dat we er de hemel mee kunnen bereiken.”
Dus bouwden ze een toren tot in de wolken die zijn schaduw wierp tot ver voorbij
de stadspoort. “Wat goed hé, die toren!”, riepen de stedelingen elkaar toe. “Dat
hebben we mooi voor elkaar gekregen.” Ze wezen omhoog en sloegen elkaar op
de schouders. “Samen kunnen we alles. We zijn het centrum van de wereld. Onze
naam zal altijd blijven bestaan. Jaja kijk maar, met z’n allen kunnen we net zo veel
als God.”
Toen kwam de Heer naar de aarde. Hij kwam kijken naar de stad en de toren die de
mensen aan het bouwen waren. Hij zei: “De mensen zijn nu één volk en spreken
allemaal dezelfde taal. Wat ze hier doen, is nog maar het begin. Laat ik naar ze
toe gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan.” Toen
verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde. Ze stopten met de bouw van de
stad. Die stad wordt Babel genoemd. Daar zorgde de Heer ervoor dat de mensen
elkaar niet maar konden verstaan en dat ze overal op aarde gingen wonen.
(Gen. 11, 1-9)
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Methodiek
Hoewel dit verhaal al duizenden jaren wordt verteld, heeft het ook vandaag nog
een zeer belangrijke boodschap. Alles leek voorspoedig te gaan in Babel: de toren
had een ongekende hoogte bereikt, de top reikte tot in de hemel. De mensen van
Babel waren op een punt gekomen waarbij de bouw van de toren belangrijker is
geworden dan de mensen die in de stad woonden. Mensen waren vervangbaar en
het verlies van de stenen of stukken van de toren waren een groot probleem.
Ook binnen de bestuurs- of leidingsploeg zijn er soms momenten waarbij we
het individu vergeten. Waarbij we vooral gefocust zijn op het geheel en soms de
talenten van elke persoon uit het oog verliezen.
Tijd om eens een andere toren te bouwen. Niet eentje waarbij we alleen maar
denken aan hoe groot KLJ moet worden, maar eens kijken welke mooie en
belangrijke talenten en persoonseigenschappen we op dit moment in onze groep
hebben zitten.
Neem elk 3 à 5 blokken en schrijf hier eigenschappen op van verschillende
personen waardoor je KLJ groter is geworden. Leg deze blok voor de persoon
waarvoor hij bedoeld is. Nadat alle blokken zijn beschreven, laat je elke persoon
vertellen wat er op zijn blokken geschreven staat. Op dat moment verklaart de
gever van deze blok waarom deze gegeven is. Na de uitleg mag er met alle blokken
samen een nieuwe toren worden gebouwd. Eentje die steunt op de leden van KLJ.

KLJ Wetteren
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Spiegelscherven
Bezinnend tekstje
Op een ochtend had de eekhoorn zo’n haast om te zien of zijn wenkbrauwen wel
goed zaten dat hij tegen zijn spiegel botste. De spiegel viel en brak in honderd
stukken. Bedroefd keek de eekhoorn naar de scherven en zag overal verspreid
delen van zijn staart, zijn neus, zijn tenen en zijn kin. Zo kan ik nooit zien of alles
wel goed zit, dacht hij en hij liet de ekster komen. “Mijn spiegel”, zei hij en hij
wees naar de scherven. “Ik zie het”, zei de ekster die niets liever deed dan spiegels
repareren. “Hij is wel heel erg kapot.” “Ja”, zei de eekhoorn.
De ekster raapte de stukken op en begon ze zo goed en zo kwaad als het ging
weer aan elkaar te zetten. Niet alle stukken pasten meer of kwamen op de goede
plaats terecht. En toen de eekhoorn even later in de spiegel keek zag hij er zeer
eigenaardig uit. Zijn voet zat achter zijn staart, zijn kin hing aan een elleboog en
zijn ene oog stond recht onder zijn andere oog. “Alles zit door elkaar!”, zei hij. “Je
moet je ogen een beetje dichtknijpen”, zei de ekster. “Dan valt het best mee.” De
eekhoorn kneep zijn ogen half dicht en keek in de spiegel. Maar hij leek nergens
op. “En waar is mijn linker oor?”, riep hij opeens. Hij bekeek de spiegel aan alle
kanten, maar nergens vond hij zijn linker oor. “Zeker zoekgeraakt”, zei de ekster.
Hij haalde zijn schouders op en zei: “Kom, ik ga weer eens.” “Hoe kan ik nou zien
of mijn oor goed zit?”, riep de eekhoorn nog. Maar de ekster stond al in de deur,
nam een aanloop en vloog weg.
Thuisgekomen haalde hij de scherf van de spiegel die één oor van de eekhoorn
weerkaatste onder zijn vleugel vandaan. Heel voorzichtig plakte hij hem aan de
andere scherven die al bijna een hele muur van zijn kamer bedekten. “Prachtig”,
mompelde hij. Hij draaide zich om en om voor de reusachtige spiegel. “Ik word
steeds mooier!”, kraste hij en hij genoot van zijn linker oor, zijn slurf, zijn
schubben, zijn twee stekels en zijn ene steeltje rechts op zijn enorme grijze hoofd.
(Toon Tellegen)

Vervolgtekstje
Wil je net zoals de ekster wel eens iets kunnen waar iemand anders goed in is?
Of misschien wil je wel even iets anders hebben dat je gezien hebt bij anderen?
Of zijn wat anderen zijn? We kunnen de ekster niet nadoen en een stukje spiegel
nemen om het uit te proberen. We kunnen wel laten weten wat we zo mooi en
belangrijk vinden bij anderen.
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Methodiek -12: Bloemen in het water
Benodigdheden: Potloden, scharen, gekleurd papier, een zwembad of borden met water.
Teken een cirkel op het gekleurd papier. Teken er vervolgens bloemblaadjes aan,
zodat de cirkel een bloem wordt. Knip de bloem uit en schrijf complimentjes op
de bloemblaadjes. Vouw de bloemblaadjes nu naar het midden van de cirkel. Doe
een laagje water in een bord of zwembadje en leg de bloemetjes erin. Kijk tot slot
wat er gebeurt en lees de complimenten die tevoorschijn komen.

Methodiek +12: Boodschap in een ballon
Benodigdheden: Balonnen, schrijfgerei en gekleurd papier.
Zorg dat iedereen een ballon ter beschikking heeft met daarop zijn naam. Geef
alle deelnemers een A4-papier. Schrijf voor verschillende personen (of misschien
wel voor iedereen) op welke eigenschappen je eigenlijk een beetje jaloers bent en
die je wel eens wil uittesten, net zoals de ekster. Scheur het stukje papier (analoog
met het stukje spiegel dat gevallen is) en stop het in de ballon van de persoon.
Nadat alle ‘stukjes spiegel’ zijn uitgedeeld, zoekt iedereen zijn eigen ballon.
Spreek samen een moment af om de ballonen te laten ‘knallen’ en de boodschappen te lezen. Let op! Hou als leiding in de gaten dat er in ieders ballon zeker
een ‘stukje spiegel’ met eigenschappen te vinden is!

Methodiek +16: Recept van een ideale vriend
Benodigdheden: Schrijfgerei en potloden.
Laat ons samen een ‘Beste KLJ-vriend’ spiegel maken. Schrijf op verschillende
papieren aan welke eigenschappen een echte KLJ-vriend voldoet. Leg ze open
zodat iedereen de ‘spiegel’ kan zien. Zorg dat je meer eigenschappen in de spiegel
hebt staan dan dat er leden zijn die deelnemen aan de bezinning.
Neem om de beurt een stukje spiegel en geef die aan een KLJ’er die volgens jou
uitblinkt in dat stukje spiegel. Leg ook uit waarom. Zo krijgt iedereen een ‘stukje
spiegel’ waar anderen jaloers op zijn.
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De K in jouw
afdeling

Heb je al een K-verantwoordelijke?
Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen in
elkaar? Komt er al een naam in je hoofd? Wel, maak van hem of haar via Click
een K-verantwoordelijke! Dan ontvangt hij of zij binnenkort al onze nieuwe
K-bundels. Heb je vragen? Spreek dan je pedagogisch medewerker aan of stuur
een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Tractorzegening of K-initiatief?
Naar jaarlijkse gewoonte worden er heel wat tractoren, vrachtwagens en andere
voertuigen gezegend tijdens mooie samenwerkingen tussen afdelingen van
KLJ, Groene Kring, Landelijke Gilden en Ferm. Wil jij jouw tractorwijding in de
K-alender? Ga je met je afdeling op bedevaart en mogen anderen aansluiten? Of
organiseer je een ander K-initiatief ? Stuur dan een mailtje naar
jolien.caubergh@klj.be.
Wil je graag stickers om op de voertuigen te plakken? Wij maakten er alvast
eentje met een gebedje op. Vraag je stickers gratis aan via Raf Vermeulen (KLJproost Oost-Vlaanderen), Marc Messiaen (KLJ-proost West-Vlaanderen), via shop.
klj.be of stuur een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Bouw mee aan de K in jouw regio
Iedere regio heeft een enthousiaste werkgroep K die bezinningen en vieringen
in elkaar steekt voor verschillende KLJ-initiatieven, denk maar aan de viering op
Trainingsdagen. Heb je ook interesse in deze werkgroep? Mail dan naar
jolien.caubergh@klj.be

Nog meer inspiratie?
Surf naar de KLJ-website. Daar vind je talloze vieringen, bezinningen, tekstjes en
filmpjes. Hoe handig is dat?

i www.klj.be/de-k-klj
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KLJ Heestert

KLJ Heestert

KLJ Heestert

KLJ Oud-Turnhout
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www.KLJ.be

