
Sommerlejr på Bornholm
7. juli – 13. juli 2019

FDF KARLSLUNDE



Kære FDFer!
Her er indbydelsen til sommerlejren 2019 på Bornholm. En helt 
enestående oplevelse venter os alle, der skal med til Bornholm, 
øen som også kaldes ”Østersøens perle”.

Alle pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer samt ledere og 
medarbejdere i Karlslunde FDF indbydes til at deltage på sommer-
lejren på Bornholm 2019. 

Sommerlejren er årets store FDF-oplevelse med masser af udfor-
dringer, fællesskab og samvær med både kammerater og voksne 
ledere. Vi skal bo på LM-lejren ud til vandet tæt på Dueodde, og 
herfra bliver der vandretur med overnatning i sheltere / telte. Des-
uden er der en rundtur på Bornholm med vandretur på Hammer-
knude på nordspidsen af øen samt besøg på Hammershus Ruin 
og Besøgscentret. Hjemme på lejren bliver der en stranddag og en 
temadag.

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

Hvornår er lejren:
Lejren afholdes fra søndag den 7. juli fra om morgenen – lørdag 
den 13. juli kl. ca. 14.00. Vi kører i busser til Ystad i Sverige, hvorfra 
vi sejler til Bornholm og igen med bus til lejren

Hvor er lejren?
Lejren ligger på sydspidsen af Bornholm med 400 m til Østersøen.
Lejrens adresse er:
LM-lejren, Strandvejen 16, Pedersker, 
3720 Aakirkeby. Tlf.: 56 97 84 47

Læs mere om lejren på: www.lm-lejren.dk

Hvem kan komme med?
Alle pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer samt ledere og 
medarbejdere i FDF Karlslunde

Hvad koster lejren?
Lejrens pris er kr. 1500,-. Lommepenge er ikke medregnet i belø-
bet. Betaling foretages elektronisk senest den 12. juni 2019. Nær-
mere herom i lejrbogen, der udkommer i uge 22/23.

Hvordan skal jeg tilmelde mig?
Udfyld tilmeldingsblanketten og aflever den til din leder senest 9. 
maj 2019. 

Vedr. rejse gennem Sverige:
Grupper (børn og unge): Normalt skal alle have gyldigt pas med 
ved rejse til Sverige. Men der en undtagelse for grupper (skoler, 
foreninger osv.). Her skal der fremvises en liste med oplysninger 
om deltagerne (navn, adresse og fødselsdag) og kunne fremvises 
underskrifter fra forældre på, at det er den voksne FDF-leder, der 
har ansvar for deltagerne. Dette sker ved tilmeldingen på tilmel-
dingsblanketten.

Alle fyldt 18 år skal have gyldigt pas. Hvis du ikke allerede har et 
pas, skal du bestille det snarest i Borgerservice på Greve Rådhus. 
Læs mere om bestilling her: www.greve.dk/borger/pas-koere-
kort-og-legitimationskort/ .

Hvordan skal vi bo på lejren?
Når vi er på lejren, skal alle bo indendørs på værelser. På vandretu-
ren er der overnatning i sheltere / telte.

Hvordan får vi mad?
Vi har tanter og onkler med til at lave mad.

Badning på lejren
Badning foregår på bestemte tider ved badestranden ud for lejren 
under opsyn af ledere. Tilladelse til badning sker på tilmeldings-
blanketten med forældres underskrift

Hvilke ledere skal med?
Kredsens pilte-, væbner- og seniorvæbnerledere deltager.

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 i uge 22/23.

Desuden vil der blive fortalt mere om sommerlejren på FDFs års-
møde den 14. maj (indbydelse til årsmødet følger). 

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

Lederne




