
Til alle deltagere til årets sommerlejraktiviteter i FDF Karlslunde                 
 

FDF Karlslunde 

 

I år får I et deltagerbrev i stedet for en sommerlejrbog, men det bliver en spændende og anderledes 

sommeroplevelse. Vi skal have det sjovt, vi skal lege, grine og selvfølgelig være sammen med alle de andre 

FDFere, som vi kender fra FDF Karlslunde. 

 

Sommerlejraktiviteterne foregår fra mandag den 27. juli til fredag den 31. juli. 

 

Ugens program: 

 

 Mandag d. 27/7 Tirsdag d. 28/7 Onsdag d. 29/7 Torsdag d. 30/7 Fredag d. 31/7 

8.00-9.00 Aflevering i 
Nordstjernen og 
morgenmad* 

Aflevering i 
Nordstjernen og 
morgenmad* 

Aflevering i 
Nordstjernen/Lyren 
og morgenmad* 

Aflevering på 
Mosede Fortet og 
morgenmad* 

Aflevering i 
Nordstjernen og 
morgenmad* 

9.00-9.30 Morgenandagt Morgenandagt Ingen 
morgenandagt 

Morgenandagt Morgenandagt 

9.30-12.00 Aktivitet: 
Karlslunde 
Mesterskabet 

Aktivitet: 
Karlslunde 
Mesterskabet 

Hold aktivitet: se 
specielt program 

Aktivitet: Stranddag 
v. Fortet 

Aktivitet: 
Markedsdag i 
Karlslunde 

12.00-13.00 Frokost og siesta  Frokost og siesta  Frokost og siesta  Frokost og siesta  Frokost og siesta  

13.00 – ca. 
15.30 

Aktivitet: 
Karlslunde 
Mesterskabet 

Aktivitet: 
Karlslunde 
Mesterskabet 

Hold aktivitet: se 
specielt program 
 

Aktivitet: Stranddag 
v. Fortet 

Aktivitet: 
Markedsdag i 
Karlslunde 

15.30 – 
16.00 

Samling i 
Nordstjernen 

Samling i 
Nordstjernen 

  Samling i 
Nordstjernen 

16.00 Afhentning i 
Nordstjernen 

Afhentning i 
Nordstjernen 

 Afhentning v. 
Mosede Fortet 

Afhentning i 
Nordstjernen 

 

* Morgenmad betyder at børnene kan afleveres mellem kl. 8.00 til kl. 9.00. 

Aktiviteterne går i gang kl. 9.00, så hvis børnene afleveres tæt på kl. 9.00 skal de have spist morgenmad 

hjemmefra. 

 

Onsdagens program er planlagt, så de normale FDF-hold får en dag, hvor de kan lave noget for sig selv. 

Nogle hold møder op i Nordstjernen andre i Lyren. 

 

• Puslinge Nordstjernen: Aflevering Nordstjernen. I skal i Syvstjernen med bus; vi sørger for 

bustransport. Vi er hjemme ved Nordstjernen kl. 17.00. 

• Puslinge-Tumlinge Lyren: Aflevering Nordstjernen. I skal til Hedeland; vi sørger for bustransport. Vi 

er hjemme ved Nordstjernen kl. 16.00. 

• 1. Tumlinge Nordstjernen: Aflevering Lyren. I skal være i Lyren med overnatning til torsdag. Se 

pakkeliste til overnatning. 



• 2. Tumlinge Nordstjernen: Aflevering Nordstjernen. I skal i Syvstjernen med bus; vi sørger for 

bustransport. Vi er hjemme ved Nordstjernen kl. 17.00. 

• Pilte Nordstjernen: Aflevering Nordstjernen. I skal i Syvstjernen med bus; vi sørger for 

bustransport. Vi er hjemme ved Nordstjernen kl. 17.00, hvor I skal overnatte i telte til torsdag. Se 

pakkeliste til overnatning. 

• 1. Væbnere Nordstjernen (ikke hike): Vi mødes i Lyren og spiser morgenmad, hvorefter vi tager på 

løb i området. Vi laver bål og overnatter i FDF Mosedes kredshus og sørger for transport til Mosede 

Fort dagen efter. Se pakkeliste til overnatning. 

• 2. Væbnere Nordstjernen (ikke hike): Vi mødes i Lyren og spiser morgenmad, hvorefter vi tager på 

løb i området. Vi laver bål og overnatter i FDF Mosedes kredshus og sørger for transport til Mosede 

Fort dagen efter. Se pakkeliste til overnatning. 

• Væbnere-Seniorvæbnere Lyren (ikke hike): Vi mødes i Lyren og spiser morgenmad, hvorefter vi 

tager på løb i området. Vi laver bål og overnatter i FDF Mosedes kredshus og sørger for transport til 

Mosede Fort dagen efter. Se pakkeliste til overnatning. 

• Hvis der er noget specielt for jeres hold, får I besked på jeres Facebook gruppe. 

 

HIKE:  Starter onsdag d. 29. juli efter frokost og varer til lørdag d. 1. august om eftermiddagen 

Væbnere og seniorer, som har tilmeldt sig HIKE får yderligere besked af Mikkel Berg (2227 1274) om 

mødetidspunkt, rute, pakkeliste og andre praktiske oplysninger.  

Det bliver en KÆMPE oplevelse. 

 

Pakkeliste til alle dage: 

• Den blå forbundsskjorte; den har vi på hele tiden.  

• Varm trøje  

• Regntøj   

• Vandresko/gummistøvler 

• Hovedbeklædning og evt. solbriller 

• Fyldt drikkedunk og der SKAL være navn på (grundet 

Covid-19 forhåndsregler) 

• Evt. medicin (afleveres til daglig leder) 

HUSK at kigge på vejrudsigten inden, så vi får det rigtige tøj med – det er ikke sjovt at være ude hele dagen 

i vådt tøj. 

Pak det hele i en dagtursrygsæk 

 

Pakkeliste til overnatning:  

• Sovepose  

• Liggeunderlag 

• Tandbørste/pasta 

• 1 sæt undertøj og strømper 

 

 

 

 

 

 



 

 

Covid-19 forbehold: 

Følgende retningslinjer er pt. gældende: 

• Max 100 personer iht. gældende retningslinjer. 

• Overholdelse af gældende afstandsregler på 1 m 

• Høj håndhygiejne og hygiejne generelt. 

For at det hele kan lykkes, og vi kan få en god sommeruge, vil vi bede jer forældre om følgende: 

• Tale med jeres børn om, at alle Covid-19 regler også gælder til FDF-møder 

• Aflevere og hente børnene ved vejen. 

• Ikke lade jeres børn komme til FDF, hvis de har symptomer som hoste og feber. 

• Vi kontakter jer, hvis vi vurderer at jeres barn ikke er frisk til dagens aktivitet. 

 

 

Har man spørgsmål til ugen, kan de rettes til Birgit Jensen på 3032 0332 - Marianne Thisgaard 2897 3447 – 

Helene Roslev 2063 4757. 

 

Vi glæder os til en uge med et væld af FDF sommeraktiviteter 

 

Med venlig hilsen alle jeres ledere 

Birgit Jensen, Marianne Thisgaard og Stina Hyllested Lykke Volf  

 

 

 
 


