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Kære FDFer
Årets sommerlejr er altid en stor oplevelse for både børn og voksne. 
På ”Bogensholmlejren” skal børn og voksne i fællesskab være sammen 
om leg, fantasi, udfordringer og oplevelser. 

Indtil nu har vi følgende aktiviteter på programmet under teamet DYR: 
• En vandredag i Nationalpark ”Mols Bjerge” med besøg i    
 ”Molslaboratoriet”. 
•	 En	dag	med	udflugt	til	den	kendte	REE	Park	Safari.
•	 Selvfølgelig	skal	vi	også	have	vores	traditionelle	markedsdag	
• Med høj solskin bestilt regner vi med masser af badning hver dag.

Hver morgen afholdes forkyndelse med dyr som tema, som går igen 
hele sommerlejren.

Hver aften er der lejrbål med små skuespil, lejravis, sange og sjove 
konkurrencer.  

Covid-19: Som altid følger vi naturligvis myndighedernes restriktioner 
med evt. tests inden afrejse, forsamlingsloft, indendørs overnatning og 
hygiejne. 
Hvis det mod forventning viser sig, at der ikke er mulighed for at gennem-
føre lejren, vil alle få tilbagebetalt et evt. indbetalt lejrgebyr. Vi vil så som 
alternativ afholde sommeraktiviteter i Karlslunde ala 2020 i den uge. 

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en lille lejrbog med hele pro-
grammet og alle oplysninger om lejren.

Hvornår er lejren?
Søndag	den	4.	juli	med	afgang	kl.	9.00	–	torsdag	den	8.	juli	kl.	18.00.

Hvor er lejren?
Sommerlejren	”Bogensholm”	ligger	i	Nationalpark	Mols	Bjerge	lige	ned	
til Ebeltoft Vig. Lejrens adresse er ”Bogensholmlejren, Fuglsøvej 27, 
8400	Ebeltoft

Hvem kan komme med?
Alle	kredsens	puslinge	og	tumlinge	samt	1.	Pilte	Nordstjernen.

Hvad koster lejren?
Lejrens	pris	er	1450,-	kr.	inklusive	lommepenge	(som	udgør	75	kr.).	
Betaling	foretages	elektronisk	senest	11.	juni	2021.	Nærmere	herom	i	
lejrbogen, der udkommer i uge 22-23.

Hvordan skal jeg tilmelde mig?
Udfyld	tilmeldingsblanketten	og	aflever	den	til	din	leder	senest	tirsdag	
den	14.	maj	2021.	Tilmeldingen	bedes	overholdt,	da	tilmeldinger	efter	
denne dato medfører meget administrativt arbejde for de frivillige 
ledere.

Hvordan skal vi bo på lejren?
Puslinge	og	Tumlinge	skal	bo	indendørs	i	soverum.	1.	pilte	skal	træne	
til næste års Landslejr og skal derfor sove udendørs i telte.

Hvordan får vi mad?
Vi har tanter med til at lave mad og den lækre mad spises i lejrens 
spisesal

Badning på lejren
Lejren ligger lige ud til Ebeltoft Vig. Derfor vil der blive mulighed for 
badning på særlige tidspunkter i lejrprogrammet og under særlige 
sikkerhedsforanstaltninger.	Tilladelse	til	badning	skal	gives	på	tilmel-
dingsblanketten.

Hvilke ledere skal med?
Kim Boyborg, Laura Damgaard, Kirsten Roslev, Frederik Damgaard, 
Helene	Roslev,	Anne	Marie	Wøldike,	Anja	Kristensen,	Marianne	This-
gaard,	Stine	Friis	Jørgensen,	Kirsten	Senbergs	(præst)	sammen	med	
andre ledere, assistenter og medarbejdere fra FDF Karlslunde.

Rejse til lejren:
Vi	kører	i	bus	til	lejren	søndag	d.	4.	juli	med	afgang	kl.	9.00	fra	Karls-
lunde	Skole.	Lejren	slutter	torsdag	d.	8.	juli	med	ankomst	til	Karlslunde	
skole	kl.	ca.	18.00.	

Hvordan får jeg mere af vide?
Du kan spørge dine ledere.
Du	kan	kontakte	Marianne	Thisgaard	2897	3447.
Du kan læse om sommerlejren på FDFs hjemmeside www.fdfkarlslun-
de.dk og Facebook side.
Alle praktiske oplysninger kommer i den lille lejrbog, som udsendes i 
uge	22-23.	Lejrbogen	findes	også	på	FDFs	hjemmeside.

Vi ser frem til en dejlig sommerlejr
med mange gode oplevelser. 




