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Masser af nye venner

Vilde oplevelser for både små og
store 

Fællesskab 

Toiletsager + håndklæde
Solcreme
Badetøj evt. badesko (hvis du må bade) 
Skjorte og March&Lejr (hvis du har) 
Lommelygte/pandelampe 
En lille turtaske og drikkedunk
Du må ikke tage slik med, vi sørger for en masse lækkerier
i løbet af lejren
Sygesikring + Godt humør 
Pilte og opefter skal huske madpakke til frokost lørdag

Medbring: 
Varmt udetøj + regntøj
Gode gåsko/støvler + sandaler + gummistøvler
Sovepose + sovedyr
Liggeunderlag
Varmt nattøj  

Årets fedeste sommerlejr



Oh høj alle sammen! Piraterne har bedt os sige tusind tak for alle de
mange forhåndstilmeldinger, der har gjort at vi nu er i gang med at

planlægge den BEDSTE sommerlejr. 
Nåede du ikke forhåndstilmeldingen, så fortvivl ikke. Der er plads til alle.

Nu er tiden nemlig kommet til den endelige tilmelding (og betaling) til
lejren. Men først en masse informationer  

 Hvem skal med? Piratsommerlejren er for alle, lige fra puslinge til
seniorer. Der kommer FDFer fra både FDF Hampen-Gludsted, FDF Give,
FDF Jelling, FDF Nr. Snede, FDF Tyrsted-Uth og FDF Klovborg 

Hvornår er det? Er man pilt eller ældre er lejren fra 10. juli til 16. juli.
Puslinge-Tumlinge kommer d 12. juli til d 16. juli. Har man kun mulighed
for at deltage nogle af dagene er dette også muligt (snak med din leder
omkring dette) 

Hvor skal vi være? Sommerlejren kommer til at foregå på FDF
Friluftscenter Sletten, der ligger ved Himmelbjergets fod i nærheden af
Silkeborg. Her skal vi sove i telt, spise, lege og lave mad.

Hvordan tilmelder jeg mig? For enden af denne indbydelse er der en
tilmeldingsblanket. Den udfylder du og giver til den leder samtidig med at
der indbetales 800/600 kr til konto nr. 9803-5200401369                             
eller via mobilepay 84313. Sidste frist for at tilmelde sig er d 20/5. 

 Til mor og far:
Mobiltelefon er på eget ansvar. Vi opfordre til at
forældre ikke kontakter børnene direkte på lejren.
Hvis jeres barn ringer hjem og er ked af det, eller der
er andre problemer, bedes i kontakte os. Det er ikke
alle episoder vi fanger 
 - men det er lettere at løse, hvis vi kender til dem. 
Leder telefon: 52 39 78 00

Hvad koster det? For pilte og opefter er prisen 800 kr. og puslinge-
tumlinge 600 kr. I prisen er der inkluderet ALT lige fra mad, logi,
oplevelser, aktiviteter og hvad man ellers kommer til at opleve på årets
sommerlejr. 

84313

9803 - 5200401369


