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Hvordan skal vi bo på lejren?
Alle puslinge og tumlinge skal bo indendørs på værelser. Pilte, væbnere og 
seniorer skal bo i telte.

Hvordan får vi mad?
Vi har tanter og onkler med til at lave mad. Puslinge, tumlinge og pilte spiser 
inde, mens væbnere, seniorvæbnere og seniorer spiser ude i deres egen lejr. 
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer skal også selv lave mad nogle af dagene.

Badning på lejren
Badning foregår på bestemte tider i svømmebassinet på Sletten under opsyn 
af ledere. Tilladelse til badning sker på tilmeldingsblanketten med forældres 
underskrift

Kanosejlads
Der bliver mulighed for kanosejlads på Sletten. Dette foregår under kyndigt 
opsyn og vejledning. Pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer har mulig-
hed for at deltage i disse aktiviteter, såfremt man kan svømme 200 m og har 
forældrenes tilladelse til at deltage (se på tilmeldingsblanketten).

Hvilke ledere skal med?
De fleste af kredsens ledere skal med.

Hvordan får jeg mere af vide?
Du kan spørge dine ledere, eller du kan kontakte Birgit Jensen på tlf.: 46 15 
09 52 /30 32 03 32.
Alle praktiske oplysninger kommer i den lille lejrbog, som udkommer først i 
juni.

Vi ser frem til en dejlig sommerlejr med mange gode oplevelser!
Lederne



Kære FDFer!

Nu er det tid til årets sommerlejr; årets største oplevelse venter på dig og 
dine kammerater på FDF’s store lejrområde ”Sletten” ved Himmelbjergets fod.

Alle puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer samt 
ledere og medarbejdere i Karlslunde FDF indbydes til at deltage på årets 
sommerlejr. 

Sommerlejren er årets store FDF-oplevelse med oplevelser til lands, til vands 
og i luften. Der vil være program for puslinge, tumlinge, pilte og væbnere 
hver for sig, men vi skal selvfølgelig også opleve dage, hvor vi laver noget 
sammen. Hver morgen samles vi for at synge og høre beretninger fra Biblen 
og om aftenen er der festligt lejrbål med små skuespil, lejravis, sange og 
sjove konkurrencer.
I hele ugen vil der hver dag være særlige oplevelser, og derudover skal vi 
lege, bade i Slettens svømmebassin, spise sammen, klatre og meget mere.

Når du har meldt dig til, vil du først i juni modtage en lille lejrbog med hele 
programmet og alle oplysninger om lejren.

Hvornår er lejren:
Lejren afholdes fra lørdag den 7. juli kl. 10,00 – fredag den 13. juli kl. 18.00.
Vi kører i busser til og fra lejren.

Hvor er lejren?
FDF´s kursus- og friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry
Se mere her:  https://sletten.fdf.dk/overnatning-inde/overnatning-inde/det-
ny-sletten/  

Hvem kan komme med?
Alle puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer samt lede-
re og medarbejdere i FDF Karlslunde

Hvad koster lejren?
Lejrens pris er kr.1500,-. Lommepenge kr. 100,- er medregnet i beløbet. 
Betaling foretages elektronisk senest den 18. juni 2018. Nærmere herom i 
lejrbogen, der udkommer i uge 22/23.

Hvordan skal jeg tilmelde mig?
Udfyld tilmeldingsblanketten og aflever den til din leder senest 17. maj 2018. 


