
Sommerlejr på Hovborg
for puslinge og tumlinge

8. juli – 12. juli 2019

FDF KARLSLUNDE



Kære puslinge og tumlinge!

Årets sommerlejr er altid en stor oplevelse for både børn og voks-
ne. På ”Hovborglejren” skal børn og voksne i fællesskab være sam-
men om leg, fantasi, udfordringer og oplevelser.
Hver dag har sit program med aktiviteter, der tager udgangspunkt i 
ovenstående. Der bliver:
• en vandredag med oplevelser ved Lohals havn og et besøg i kirken.
• en dag med verdensmål – hvor vi bliver klogere på de    
 17 verdensmål fra FN.
• en dag med ”Langelandsdysten” med mange sjove aktiviteter
• en stranddag med leg og hygge på stranden

Hver morgen holdes forkyndelse med et tema, som går igennem 
hele ugen. Hver aften er der lejrbål med små skuespil, lejravis, 
sange og sjove konkurrencer.

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en lille lejrbog i uge 22/23 
med hele programmet og alle øvrige oplysninger om lejren.

FAKTA:
Hvornår er lejren?
Mandag d. 8. juli kl. 8.00 til fredag d. 12. juli kl. ca. 16.00.

Hvor er lejren?
Sommerlejren ”Hovborg” ligger på nordspidsen af Langeland, lige 
ud til Storebælt. Lejrens adresse er:
Hovborg
Gustav Petersensvej 3, Hov
5393 Tranekær

Hvem kan komme med?
Alle puslinge og tumlinge i FDF Karlslunde.

Hvad koster lejren?
Lejrens pris er 1100 kr. inkl. lommepenge (tut). Betaling foretages 
elektronisk senest d. 12. juni 2019. Nærmere herom i lejrbogen, der 
udkommer i uge 22-23.

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

Hvordan skal vi bo på lejren?
Alle skal bo indendørs på soverum.

Hvordan får vi mad?
Vi har tanter med til at lave mad, og vi spiser i lejrens spisesal.

Badning på lejren?
Lejren ligger ud til Storebælt. Derfor vil der blive mulighed for 
badning på særlige tidspunkter i lejrprogrammet og under særli-
ge sikkerhedsforanstaltninger. Tilladelse til badning skal gives på 
tilmeldingsblanketten.

Hvilke ledere skal med?
Marianne Thisgaard, Stine Friis Jørgensen, Christina Hjort, Anne 
Maria Wøldike, Kirsten Senbergs, Helene RoslevCecilie Schunck 
Boyborg, Horst Wille, Zandalee Mikkelsen sammen med andre le-
dere og medarbejdere fra FDF Karlslunde.

Hvordan kommer vi til lejren?
Vi kører i bus til lejren mandag d. 8. juli med afgang kl. 8.00 fra 
Karlslunde skole. Lejren slutter fredag d. 12. juni med ankomst til 
Karlslunde skole ca. kl. 16.00.

Hvordan får jeg mere at vide?
Du kan spørge dine ledere
Du kan kontakte Marianne Thisgaard på 2897 3447
Du kan læse om sommerlejren på FDFs hjemmeside 
www.fdfkarlslunde.dk
Alle praktiske oplysninger kommer i den lille sommerlejrbog, som 
udsendes i uge 22-23. Lejrbogen vil også kunne findes på 
Karlslunde FDFs hjemmeside.
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 med mange gode og sjove op-
levelser sammen.




