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Kære FDFer! 
 
Så kan du godt begynde at glæde dig til årets store FDF-
oplevelse for pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer 
på Bornholm. Bornholm kaldes også for ”Østersøens 
perle”, fordi der her er en helt særlig natur, og øen har 
sin helt egen historie. Glæd dig allerede nu, for det bliver 
en spændende lejr. 
Samtidig skal du være sammen med både kammerater 
og voksne ledere. Programmet indeholder udfordringer 
og gode og sjove oplevelser for alle. 
Vi bliver 85 lejrdeltagere i alt, heraf er der 29 ledere, 
tanter og onkler.  
Læs denne bog grundigt igennem sammen med din mor 
eller far, så får I en masse at vide om lejren.   
 
De bedste  
FDF hilsner 
Lederne 
 
 

Betaling af lejren 
Deltagerbetaling: Lejrens pris er kr. 1500,-.  
Beløbet på kr. 1500,- indbetales senest onsdag den 
12. juni 2019 til FDF Karlslunde ved brug af Dankort / 
VisaDankort på følgende link:  

             https://fdfkarlslunde.nemtilmeld.dk/15/ 

(Linket findes også på FDF Karlslundes hjemmeside 
under sommerlejr www.fdfkarlslunde.dk ). 
På ”nemtilmeldingen” skal bl.a. noteres ”FDF-hold”. Her 
skrives det hold, som er nævnt på den påklistrede 
etikette på forsiden af denne sommerlejrbog.  
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Information om lejren 
Alle informationer om lejren skulle gerne være i denne 
sommerlejrbog. Skulle der være flere spørgsmål, som 
forældrene ønsker besvaret, kan Birgit Jensen, tlf.: 30 32 
03 32 kontaktes. 
 

Kontakt til lejrens deltagere: 
Breve sendt med postvæsnet: 

 
Lejrens adresse er: 

Barnets navn 
FDF Karlslunde 

”LM-lejren” 
Strandvejen 16, Pedersker 

3720 Aakirkeby 
 
Breve sendt med e-mail: 
Der er oprettet en e-mailadresse, hvortil forældre og 
andre kan skrive en hilsen, som så vil blive uddelt til den 
pågældende deltager. Skriv deltagerens fornavn og 
efternavn og derunder den personlige hilsen. 
Adressen er: karlslundefdf@gmail.com  
 
Der er ikke mulighed for at sende breve fra lejren hjem 
til forældrene. 
Vi beder om, at der ikke sendes pakker. Deltagerne får 
alt, hvad de behøver hver dag, mad, drikkelse, slik fra 
lejrens slikbutik og bornholmske ishuse.  
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Telefonkontakt 
Hvis det bliver nødvendigt med kontakt til jeres barn på 
lejren, så kan Birgit Jensen på tlf.: 30 32 03 32 eller 
Alfred Jensen på tlf.: 40 31 38 38 kontaktes  

 
Mobiltelefonen 

Deltagerne må gerne medbringe mobiltelefon på turen, 
da der kan blive brug for den, når vi er på ture. Lederne 
opfordrer dog til så lidt brug af telefonen som muligt. 
Forældre opfordres til ikke at kontakte deltagerne på 
mobilen. Samtidig har lederne besluttet, at telefonerne 
indsamles hver aften omkring kl. 20.00 og først 
udleveres næste morgen omkring kl. 10.00. 
Skulle der opstå uønskede situationer på lejren vedr. 
brug af mobiltelefon, vil lederne håndtere dette på 
lejren. Er der problemer, der skal løses, så ringer en 
leder hjem til forældrene. 

Rejsetider 
Mødetidspunkt: Søndag den 7. juli kl. 7.45 på 
parkeringspladsen foran Karlslunde Skole, 
Karlslunde Landevej 22B.  
 
 

 
 

 
 

Hjemkomst 
Lejren slutter lørdag den 13. juli med hjemkomst 
til P-pladsen på Karlslunde Skole, Karlslunde 
Landevej 22B kl. ca. 13.30-14.00. 
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Medicin 
En del lejrdeltagere bruger en eller 
anden form for medicin. Vi beder om, at 
alle forældre sørger for, at der er 
tydeligt deltagernavn på alle flasker 
og pakker m.m. og at der er en tydelig 
brugsanvis-ning med. Medicinen afleveres i en 
plasticpose med deltagerens navn på til lederne, og 
opbevares og uddeles af den samme leder eller ”tante” 
hver dag. 

 
Dolk 

En god og skarp dolk er altid god at have med på lejr. 
Den skal naturligvis behandles korrekt og fornuftigt. Hvis 
den bliver brugt forkert, bliver den inddraget af lederne 
og opbevaret resten af lejren.  

 
Badning 

Badning foregår på stranden få hundrede meter fra 
lejren under særlige sikkerhedsforanstaltninger og 
ledernes opsyn. Ledernes anvisninger og regler for 
badning skal nøje følges. Kun de deltagere, hvor 
forældrene på tilmeldingsblanketten med underskrift har 
givet tilladelse til badning, får lov til at bade.  

 
Lommepenge 

Deltagerne skal selv medbringe lommepenge til 
turen. Forbruget af lommepenge er meget forskelligt for 
de årgange, der deltager. Der bliver salg i lejrens ”tut” 
samt en 2-dages vandretur og en udflugtsdag. Vi anbe-
faler omkring 200-300 kr. Ved ankomsten til lejren, vil 
der blive mulighed for at ”aflevere” pengene til opbe-



 6 

varing. Vi beder derfor kun om sedler (gerne 50 kr. - 
sedler), som så udbetales efter ønske fra deltagere. 

Hvad skal jeg pakke 
På denne og næste side kan du se, hvad der skal pakkes 
til sommerlejren. Husk at skrive navn i alt tøj og på 
medbragte ting.  
Alt skal så vidt muligt pakkes i en sportstaske / rygsæk. 
Soveposen skal være i vandtæt hylster. Deltagerne skal 
selv kunne bære bagagen. Desuden skal alle have en 
rygtaske til brug på vandretur og udflugt. 
 
 

Pakkeliste 
• Den blå forbundsskjorte. Den har vi på, når vi 

rejser, og når vi er på ture.  
• Sygesikringskort 
• Sovepose 
• Lagen til at lægge over madrassen på lejren 
• Nattøj, evt. joggingtøj 
• Toiletgrej inkl. solcreme og myggemiddel 
• 2 Håndklæder (det ene er til badning) 
• Badetøj 
• Lange bukser 
• Sweater 
• T-shirts  
• Shorts 
• Undertøj 
• Strømper 
• Regntøj   
• Gummistøvler 
• Vandresko (sko du går godt i) 
• Hovedbeklædning og evt. solbriller 
• Dolk 
• Sangbogen ”March og Lejr 2019” 
• Evt. medicin 
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• Madpakke og drikkelse til frokost lørdag. 
• Drikkedunk 
• Liggeunderlag til brug, når vi skal på hike (ikke 

luftmadras eller store liggeunderlag!). Skal bruges en 
enkelt nat. 

• Rygtaske til vandretur og udflugt 
• Seniorer og seniorvæbnere skal desuden med-

bringe et liggeunderlag til brug i teltene hele 
ugen.  

 
Forældre og lejrdeltager bør hjælpes ad med at pakke, 

så den enkelte ved, hvor tingene er anbragt.  
 
 

 
 

 
Hvor skal jeg sove og spise 

Når vi opholder os på lejren, bor pilte og væbnere 
indendørs i lejrbygningen på værelser. 2. væbnere, 
seniorvæbnere og seniorer skal bo i telte: Det 
drejer sig om: Bertram, Sebastian, Simon, Emil, 
Frederik, Jakub, Jan, Louis, Nicolai og Sander.   
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Når vi er på hike (vandretur) skal nogle sove i 
sheltere, andre i telte.  

 
Hvordan er det at være på sommerlejr 

En sommerlejr har et fast skema hver dag. Det kaldes 
lejrens program, og deltagerne kommer meget hurtigt 
ind i rytmen. Her er programmet med kommentarer: 
7.30:  Reveille og morgenvækning  

Reveille er en melodi, der spilles på horn som 
start på dagen. 

8.00:  Morgenmad  
Her serveres havregryn / cornflakes / havregrød, 
te og franskbrød. 

8.30:  Tjanser  
Her rydder vi op og fejer gulvene, rengør 
toiletter, vasker op efter morgenmad. Deltagerne 
hjælper med disse ting, f.eks. opvask og fejning 
af gulve. 

9.15:  Morgenandagt 
Ved morgenandagten synger vi nogle salmer, 
beder Fadervor, hører en bibelhistorie og har 
samtale i grupper om dagens tema. 

10.00: Formiddagens aktivitet 
Aktivitet ud fra dagens tema begynder. 

12.00: Middagsmad 
Der spises kold mad: rugbrød og forskellige slags 
pålæg. 

12.45: Middagspause = Siesta-åbent i ”Tutten” 
Siestaen bruges til at handle i ”Tutten”, fri leg og 
samvær. 

14.00: Eftermiddagens aktivitet  
Vi fortsætter med aktiviteter i dagens tema - 
eftermiddagsforfriskning.  
Badning 
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18.00: Aftensmad 
           Varm mad og dessert. 
 
19.15: Lejrbål 

Det foregår udenfor i godt vejr, ellers inde. Her er 
sange, konkurrencer, optrin og underholdning. 
Programmet slutter med en kort fortælling og 
Fadervor.  

20.30: Retræte og godnat           
Retræte er en melodi, der fortæller, at nu skal 
alle sove. 
Dagens program ophænges på lejren. 
 

 
 

Program for lejren 
Søndagens program: 
Rejsen til lejren er med bus og med færge. Derefter 
indkvartering, rundvisning, aftensmad, lejrbål og filmen 
”Tempelriddernes skat”. 
 
Mandagens program:  
Vi skal finde tempelriddernes skat! Derfor skal vi leve 
som tempelridderne gjorde, løse hemmelige koder og 
finde svaret på mysteriet. Dagen slutter med lejrbål.  
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Tirsdagens program: Bustur til Hammershus Ruin, 
vandretur rundt om Hammerknuden, Opalsøen, Hammer 
Havn og aktiviteter ved Hammershus. Lejrbål.  
 
 
Onsdagens og torsdagens program:  
Hike / vandretur. Østerlars Rundkirke, Gudhjem og 
overnatning i sheltere / telte i Almindingen, 
Rokkestenen, Rytterknægten og Pilgrimsgudstjeneste på 
vandreturen på vej hjem til lejren. Lejrbål. 
 
Fredagens program: 
På stranddagen vil der være forskellige aktiviteter for 
alle, men også mulighed for at tage en slapper på den 
nærliggende strand. Lejrbål. 
 
Lørdagens program: Hjemkomst kl. ca. 13.30-14.00 
 

Følg med i sommerlejren derhjemme 
Lederne vil forsøge at lægge billeder ind på FDFs 
facebookside i løbet af ugen. Derfor bliver der mulighed 
for at følge med i lejren derhjemme gennem billederne. 
Kig på:  

www.facebook.com/fdfkarlslunde 

 
Indkvartering på værelser og i telte er planlagt 
hjemmefra. Der er ved alle inddelinger taget hensyn til 
kammeratskabsforhold blandt deltagerne. 
 
 

                Rytterknægten 
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Deltagerliste: 

 
1. pilte Nordstjernen 
Frederik Vadskjær Bluhme 
Frederik Emil Hoffmeister 
Jonas Szipli Pedersen 
Magnus Nedergaard 
Sebastian Bøhme Bjørn 
Sebastian Schoop Ginderskov 
Calina Loumann Henningsen 
Celina Thygesen 
Emma Merrild 
Liv Landstrøm 
Malia Stausholm 
Marie Seiling Olsen 
Silke Luna Wermelin Pedersen 
Tanja G. Frederiksen 
 
2. pilte Nordstjernen 
Clemens Olsen 
Lauritz Schou Kaiser 
Lucas Bayer 
Marcus Bayer 
Marcus Bøgeskov Møller 
Mikkel Munk 
Nicklas Glimø 
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Storm Arendal Scheel Theisen 
Villiam Lundgren Christensen 
Elisabeth Grotian 
Eva Kjærgaard 
Mille Mai Didriksen 

 
 

1. væbner Nordstjernen 
Alexander Bruhn 
Daniel Gade Schwartz 
Gustav Adrian 
Ivan Sajin 
Pawel Zielinski 
Sverke Bruntse Nielsen 
Anna Grotian 
Freja Rose Hemmingsen 
Malika Kruse 
Methea Stausholm 
Rebekka G. Kristensen 
Esther Jørgensen 
 
Væbnere Lyren 
Anton Jelisic 
Mikkel Emil Hilding Hansen 
Mikkel Kristensson 
Cecilie Helder 
Ella Haldgran Tribler 
Sarah Ebbensgaard Grundstrup 

 
2. væbner og seniorvæbner 
Bertram Hindsberg 
Sebastian L Christensen 
Simon Hasting Toft 
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Seniorer 
Emil Degn Pedersen 
Frederik Degn Pedersen 
Jakub Zielinski 
Jan Seiling Olsen 
Louis S Diamant 
Nicolai Filsø Svendsen 
Sander Bruntse Nielsen 
  
 
Ledere 
Alfred Jensen 
Bjørn Kristensen 
Ernst Seiling Olsen 
Jakob Bo Berantzino 
Julius Svarrer 
Lasse Degn Jørgensen 
Mikkel Berg 
Simon Hansen 
Torben Jørgensen 
Carla Haff-Jensen 
Bente Seiling Olsen 
Birgit Jensen 
Charlotte Søderberg 
Christina Schmølker Diamant 
Christina Feddersen 
Christine Bagger 
Jeanette Lundgren 
Laura Juul Damgaard 
Lotte Juul Damgaard 
Michèle Berggrein 
Silke Olsen 
Stina Lykke Hyllested Volf 
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Tanter og onkler 
Anne Ebbensgaard 
Birgitte Kofoed 
Birthe Jørgensen 
Hanne Hagen 
Jeanette Diamant 
Lennart Filsø Svendsen 
Mikael Grotian 
 
 
Lederbørn 
Kamma Jørgensen 
Lumen Elisa Hyllested Hansen 

 
 

Hammershus Ruin 

 
 
 

Silderøgeri 
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Østerlars Rundkirke 
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