Kredssommerlejr 2017
Væbnere d. 2.-7. juli
Du sidder lige nu med indbydelsen til årets største begivenhed. SOMMERLEJR☺
Turen går denne gang til Trevældcenteret ved Haderup, og der vil være afgang fra Nygården søndag d. 2.
juli kl. 16.30. Vi kører i private biler til Haderup FDF. Her mødes vi med kredsens seniorvæbnere og
seniorer som har cyklet dertil. Sammen overnattes der i shelter. Næste morgen skal vi vandre 10 km til
lejren, og som bevis herpå får I et mærke til skjorten. Bagagen køres fra overnatningsstedet til lejren. Dog
skal I huske at medbringe en lille rygsæk til drikkedunk og regntøj under gåturen. Når I ankommer til lejren
vil I blive mødt af kredsens tumlinge og puslinge, som også er stødt til lejren. Og nu begynder den fælles
KREDSSOMMERLEJR – vi lover, det bliver ikke kedeligt ☺
Selve sommerlejren foregår på trevældcenteret, hvor der er masser af muligheder for at prøve sig selv af i
forhold til både gamle og nye FDF aktiviteter. Der er mulighed for bl.a. at bygge tømmerflåde, sejle i kano
og kajak, snitte, klatre, støbe små figurer, gps-løb, lave mad på bål, slå reb
og meget mere. Vi skal selvfølgelig også lege, synge, på løb, have lejrbål,
bade og ”TUTTE” (lejrens slikbod).
Lejren slutter fredag d. 7. juli hvor vi gerne vil invitere din familie på
lagkageløb, kaffe og fælles afslutning. Her vil der også blive overrakt
mærker til skjorten til alle de seje FDFere, som igennem hele lejren har
”prøvet sig selv af” i form af nye udfordringer. Din familie kan komme og
være med fra kl. 14-16.
Prisen for hele herligheden er 600 kr. inkl. penge til snolder.
Pakkeliste: Sovepose, liggeunderlag, lagen, bukser, bluser, t-shirts, undertøj, sko, regntøj, gummistøvler,
shorts, badetøj, håndklæde, toilettaske, solcreme, det gule sygesikringskort, lommelygte, FDF skjorte.
Betaling samt tilmelding til lejren skal ske senest torsdag d. 8. juni 2017.

Har du spørgsmål under lejren, så kan du kontakte Bjarke på mobil 21 75 58 72
Klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---klip---

Navn: ___________________________________

Afdeling: ____________________________________

Kan svømme 200 m: ja _____ nej _____

Må deltage i vandaktiviteter: ja _______ nej _______

Vi kan køre til Haderup d. 2. juli __________

Vi vil gerne bage boller/kage: ________________

Telefonnumre forældre kan kontaktes på under lejren: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Bemærkninger: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

