
Tag med FDF på

Sommerlejr 2020
Tag med FDF Fredericia Søndermarken på en 
olympisk sommerlejr fuld af LEG! 

Vi skal være på Spejderbakken Øvre i Grejsdalen ved Vejle, 
i et smukt naturområde, midt i skoven.

I år tager vi alle sammen afsted på OLYMPIADEN hvor 
atleterens styrker skal bringes i spil; De skal kæmpe i en 
masse sjove og vilde dyster og lege! 
Vi skal blandt andet konkurrere på ski, svømme tørsvøming, 
dyste i heste-spring, lege vinter OL - midt om sommeren, 
lave gymnastikopvisning, lege på glidebane og meget, 
meget mere! Så gør dig klar til indmarch!

Det bliver en uge fyldt med fællesskab, udfordringer, 
musik, sjov, kreativitet, hygge og masser af leg - alt det 
der skaber den allerbedste FDF’er. Vi skal på løb, lege i 
skoven, grine ved lejrbålet, slappe af og nyde tiden med 
hinanden. Det bliver vildt, sjovt og hyggeligt - jeres ledere 
kan slet ikke vente! 

På sommerlejr bor Familie-FDF, puslinge og tumlinge inde 
og pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer sover ude 

i telte og i shelters. Der vil være aktiviteter på tværs af 
holdene, men  væbnere og seniorvæbnere har deres egen 
lejr hvor de bl.a også laver mad.

Sommerlejren finder sted: 
Søndag d. 5. juli kl. 14.00 til fredag d. 10. Juli kl 14 
Spejderbakken øvre, skrædderbakken 16, 7100 vejle 

Transporten til og fra sommerlejren foregår i egen bil. Vi 
mødes på Spejderbakken øvre kl 14.00. Vi slutter lejren 
med fællesafslutning sammen med jer forældre fredag 
kl.13.30-14.00 - hvor I kan opleve en del af fælleskabet.
Har du mulighed for at have ekstra personer med i bilen, 
bedes du skrive det i tilmeldingen, ligeledes gælder hvis 
du MANGLER transportmulighed. Du vil få besked på sms 
hvis du skal have flere personer til/fra lejren. 

Vi er vilde med kage, specielt hjemmebag! Derfor håber 
vi at nogle forældre kunne have lyst til at bage en kage 
til os!

FDF-skjorte
March og lejr 
sangbog
Alm. Tøj til 5 dage
Regntøj
Tyk trøje
sovepose og 
hovedpude
gummistøvler
lagen
sko + indesko
Badetøj
Håndklæde
Toiletsager 

(tandbørste, 
tandpasta, 
hårbørste, shampoo, 
sæbe)
Solcreme
Nattøj
Lommelygte
Sygesikringsbevis
Evt. dolk
Medbring ikke slik

Fra Pilt og op:  
Tæppe og 
liggeunderlag.

PAKKELISTE

Lejren koster 700 kr. pr. person. Det er inkl. ALT - også 
snolder. Vi har søskenderabat, hvilket betyder at det kun 
er det første barn der betaler fuld pris. Yderligere pris pr. 
barn er 500 kr. 

Beløbet overføres med mobilePay til 52100 eller FDF’s 
konto: REG 3205 NR. 2157772. Husk navn og klasse på 
overførslen!

Tilmeld dig allerede nu så du sikrer dig en plads på årets 
sjoveste lejr ( Vi håber på at vi må samles 50 på lejr)

OLYMP ADEN

FDF-SON.DK

Læs mere om lejren og 
tilmeld senest  26. juni på: 


