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Til alle medlemmer i FDF Karlslunde
Her er indbydelsen til at være med i FDFs ”sommerlejraktiviteter” 
hjemme i Karlslunde fra mandag den 27. juli – fredag den 31. juli.

Praktiske oplysninger
Det helt nøjagtige program kan vi først lave, når vi kender 
retningslinjerne for Covid-19 og det endelige deltagerantal.
Vi håber naturligvis, at I vil være med alle 5 dage, men det er 
også muligt at tilmelde sig enkelte dage. Dog er mandag og tirs-
dag sammenhængende dage med ét program.

Alle dage undtagen torsdag vil der være morgenmad fra
kl. 8.00-9.00.
Kl. 9.00 starter vi med en kort morgenandagt, og herefter går 
dagens aktiviteter i gang.
Det endelige sluttidspunkt for de forskellige dage vil komme 
senere, men det er tidligst kl.15.00.

Pris
Alle aktiviteter og ture er gratis.

Hvor?
Aktiviteterne vil komme til at foregå i FDFs kredshuse 
”Nordstjernen” og ”Lyren”. Der vil muligvis også blive ture til 
”Syvstjernen” med mulighed for overnatning, hvis det er praktisk 
muligt.

Tilmelding
Tilmelding på dette link: www.fdfkarlslunde.nemtilmeld.dk senest 
fredag den 26. juni.

Deltagerbrev
Alle tilmeldte vil modtage et deltagerbrev med alle samlede 
oplysninger senest i uge 30 inden ”sommerlejrugen”.
Har man allerede nu spørgsmål til ugen, kan de rettes til Birgit på
30 32 03 32.



PROGRAM

Mandag d. 27. juli og tirsdag d. 28. juli
Vi skal dyste i FDF Karlslundes helt eget sommermesterskab. 
Mandag og tirsdag skal vi på løb i grupper rundt i Karlslunde og 
løse opgaver.

Onsdag d. 29. juli
Denne dag er der aktiviteter i dit normale FDF-hold. Det kan 
være en tur, aktiviteter i et af vores huse eller i Syvstjernen. 
Nærmere program vil komme inden ”sommerlejrugen”. 
For væbnere, seniorvæbnere og seniorer er der afgang til hike 
om eftermiddagen. Se info nederst på siden. 

Torsdag d. 30. juli
Fælles stranddag med mange forskellige strandaktiviteter.  Da-
gen kommer til at foregå på Mosede Fort. Her skal vi mødes og 
afhentes. Mødetid vil komme i deltagerbrevet.

Fredag d. 31. juli
Markedsdag. En festlig dag hvor vi i grupper forbereder det store 
westernmarked om formiddagen. Markedet åbner om eftermidda-
gen. 

HIKE
Foruden sommeraktiviteterne vil der for væbnere, seniorvæbnere 
og seniorer, være mulighed for en vandretur.
Turen starter onsdag d. 29. juli efter frokost, og varer til lørdag d. 
1. august om eftermiddagen. Ruten vil være på omkring 100 km, 
og overnatning vil finde sted på offentlige telt- og shelterpladser. 



Vi ser frem til denne anderledes 
”Sommerlejruge” og håber, at rigtig 

mange af jer vil være med til at skabe 
et festligt og godt FDF-fællesskab. 


