
 

Kære FDFer 

Lørdag d. 27. april holder vi Blå by i Jelling. Vi håber, du vil 
komme og være med. Vi skal lege, på løb, og hygge os 
sammen.  

Start og slut er ved Jelling kirke. 

Prisen for dagen er 25 kr. - Betales i forvejen på MobilePay 84313 eller evt. 
konto 1551 - 5200401369. HUSK NAVN!! 

Du skal huske 

 Madpakke (frokost), drikkedunk og kop/mug 
 Tøj efter vejret - VIGTIGT 
 Fodtøj efter vejret – noget som du kan gå i hele dagen 
 Dit FDF-grej (Den lille blå, dolk, March & Lejr osv. hvis du har) 
 En rygsæk til at putte det hele i 

Vi glæder os til at se dig 

Hilsen FDF Jelling 

 

 

27. april Kom med til 

BLÅ BY I JELLING 
 

9:30 – 16:00 

Jelling 

FDF Klovborg Tilmelding 
Vi mødes kl. 9.20 v. Jelling kirke - 
I kan selv aftale evt. at køre 
sammen med andre. 
 
Vi skal hentes igen ca. kl. 16 v. 
Jelling kirke. Aftal også her evt. 
samkørsel. 
 

Afleveres senest 10. april til lederne 
 

Navn:__________________________ 
 
FDF-klasse: _____________________ 
 

Har betalt 25 kr.    MobilPay 

                              Bankkonto 
 



Kære Pilt 

Fredag d. 26. april holder vi Pilteaften i Jelling. Vi håber, du vil komme og 
være med. Vi skal på løb, have lejrbål og overnatte udenfor. Vi mødes ved 
kredshuset i Jelling, Plantagevej 2b. 
Om lørdagen følges vi ad til Blå by. 

Prisen for overnatningen er 25 kr. Betales i forvejen på MobilePay 84313 eller 
evt. konto 1551 - 5200401369. HUSK NAVN!! 

Du skal huske  

 Madpakke (aftensmad) og drikkedunk 
 Tøj og fodtøj efter vejret 
 Spisegrej 
 Sovepose, liggeunderlag, nattøj 
 Toilettaske og evt. personlig medicin 
 En lille rygsæk til dit Blå by grej  

Vi glæder os til at se dig 

Hilsen FDF Jelling 

 

26. april  
Kom med til 

PILTEAFTEN 
 

16:30  

Jelling 

FDF Klovborg Tilmelding 
 
I kan selv aftale evt. at køre 
sammen med andre. 
 
Vi skal hentes igen lørdag ca. kl. 
16 v. Jelling kirke. Aftal også her 
evt. samkørsel. 
 
HUSK: 25 kr. medbringes på 
dagen 
 

 
Afleveres senest 10. april til lederne 
 

Navn:__________________________ 
 
FDF-klasse: _____________________ 
 

Har betalt 25 kr.    MobilPay 

                              Bankkonto 
OBS  
- Særskilt indmeldelse til BLÅ BY om 
lørdagen 


