Novemberlejr!
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Så er tiden kommet, til at vi skal have den fedeste weekend, og det
er kun for væbner, seniorvæbner og senior. Vi skal råhygge, være
udenfor, og lave fede aktiviteter i den midtjyske natur.
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Vi mødes alle sammen ved Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330
Brande (Ejstrupholm) fredag d. 19/11 kl. 19.00. I skal hentes igen
søndag d. 21/11 kl 11.00.
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Det er en god ide at jeres bagage kan
bæres på ryggen, da vi skal gå hen til
der hvor vi holder lejr (mangler du en
rygsæk, så spørg din leder. Vi har
nogle man kan låne). Det er derfor
vigtigt med et par gode gå-sko evt.
vandrestøvler, og varmt tøj.
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Lejren koster 175kr, og de skal
overførers til FDF’s konto 1551 5200401369 eller mobile pay 84313

Pakkeliste:
Sovepose
Liggeunderlag
Varmt nattøj
Varmt tøj
Regntøj evt. skitøj
Sko der er gode at gå i
Tandbørste, tandpasta
Lommelygte
Drikkedunk
evt. Mobil, powerbank
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Vi glæder os til at se dig, -det bliver
fedt!!
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Kærlig Hilsen Lederne

Kærlig Hilsen Lederne

P.S. Meld hurtigt tilbage om du kommer, senest d. 17/11.
Tilmeldingen skal ske på sms til enten JK 20 73 31 67eller Susanne
52 39 78 00, sammen med indbetalingen.
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