”Sommerlejr er bare det bedste”
Væbner, 12 år

Indbydelse
til årets
sommerlejr i
FDF Vejle 1

”Jeg VIL bare med, og min mor
og far ved godt, at de ikke får
mig med på ferie, hvis det er når
der er sommerlejr med FDF”
Pilt, 11 år

VEJLE 1
LEGENE

2019
”Det er så sjovt, og jeg næsten
ikke savner min mor og far”
Tumling, 9 år
fra

”At være så meget
sammen med mine venner, er
nærmest magisk”
Senior, 16 år

Lørdag d. 29. juni

til

fredag d. 5. juli

2019

FDF Vejle 1 Legene
Sommerlejr 2019

Vi skal i år på sommerlejr på Hummelmosen,
som ligger på Djursland. Leg og fællesskab er
temaet for årets sommerlejr, som kommer til at
foregå i en olympisk ramme. Det er hele kredsen
der tager afsted på sommerlejr.
Start
Den 29.juni er der fælles afgang med bus fra
Randsborg, hvor vi rejser til den olympiske lejr
for at deltage i åbningsceremonien.
Alle deltager i Legene fra start til slut, men
undervejs er der dage, hvor klasserne har eget
program.
Puslinge og Tumlinge...
...har base i lejren hele ugen, men har også
aktiviteter udenfor for lejren. Bl.a. skal vi en tur i
Skandinavisk Dyrepark. Vi sover indenfor.
Pilte...
...sover udenfor hele lejren. Fra tirsdag til torsdag
er vi på hike, hvor turen også betyder et besøg i
Skandinavisk Dyrepark.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer...
...skal fra tirsdag til torsdag på cykelhike, hvor
turen bl.a. går over Kattegat til Sverige. Vi sover
ude hele lejren.
Legene slutter fredag, hvor forældrene henter
børnene og deltager i den store afslutningsceremoni. Ceremonien starter kl. 16.30 og varer en
lille time.
De sidste oplysninger
Der vil en uges tid før lejren blive sendt et deltagerbrev på mail med yderligere oplysninger.

Transport
Afgang med bus fra Randsborg
Afrejse:
Lørdag den 29. juni kl. 10.00
Sted
Lejrcentret Hummelmosen
Kvasbrovej 11, 8586 Ørum, Djursland
Hvis du vil sende en kærlig hilsen.
Pris

Puslinge og tumlinge
995 kr. + 60 kr. i lommepenge = i alt 1.055 kr.

Pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer
995 kr. + 100 kr. i lommepenge = i alt 1.095 kr.

Overføres ved tilmelding (aflevering af sedlen) til
reg. 9402 konto 6310123074 eller MobilePay til
88279 (FDF Vejle 1)
Seneste tilmelding den 7. juni.
Kontakt & Spørgsmål
Kontakt kredsleder Søren Rotbøll 20840008 eller
rotboll@fdf.dk
Jeg vil ikke være den oplevelse foruden
Navn:
Klasse:
Forældres tlf. nr.
Forældres email
Pengene er overført denne dato
Vil gerne bage en kage
Særlige bemærkninger

”Vi skal ha’ det sjovt
- og helst sammen med dig”

Forældres underskrift

