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Kære FDFer!
Sommerlejr er årets store FDF-oplevelse med masser af fællesskab og 
samvær med både kammerater og voksne ledere. Det glæder os igen 
at kunne indbyde pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer til som-
merlejr på ”Lejrcenter Vork” ved Vejle.

Fra lejrens program kan vi fortælle, at der bliver en ”sødag” med van-
daktiviteter, hike og vandreture, ”back-to-nature”-dag og en temadag. 
Der er hver dag samling om lejrbål og andagter. Ja, hver dag giver mu-
lighed for spændende oplevelser og udfordringer i et fællesskab med 
samvær og gå-på-mod. 

Covid-19 og lejren: Lejren vil naturligvis blive tilrettelagt efter de til den 
tid gældende retningslinjer med hensyn til forsamlingsloft, overnat-
ning og hygiejne m.m., således at vi følger myndighedernes anvisning. 

Hvis det mod forventning viser sig, at der ikke er mulighed for at gen-
nemføre lejren vil alle få tilbagebetalt et evt. indbetalt lejrgebyr. Hvis 
lejren aflyses, bliver der arrangeret sommerlejraktiviteter hjemme i 
Karlslunde i samme uge. 

Når du har meldt dig til lejren vil du i uge 22 modtage en lejrbog med 
hele programmet og alle oplysninger om lejren.

Vi glæder os allerede nu til at tage på sommerlejr sammen med jer!

Lederne

Hvornår er lejren:
Lejren afholdes fra søndag den 4. juli fra om morgenen – lørdag den 
10. juli kl. ca. 13.00. Vi kører i bus til lejren. 

Hvor er lejren?
Lejren ligger ca. 10 km vest for Vejle i et naturskønt område, der hed-
der ”Vork Bakker”.

FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12, Ødsted

7100 Vejle

Læs mere om lejren på: www.vork.dk

Hvem kan komme med?
Alle pilte fra ”Lyren” og 2. pilte fra ”Nordstjernen”, væbnere, seniorvæb-
nere og seniorer samt ledere og medarbejdere i FDF Karlslunde

Hvad koster lejren?
Lejrens pris er kr.1550,-. Lommepenge er ikke medregnet i beløbet. 
Betaling foretages elektronisk senest den 11. juni 2021. Nærmere her-
om i lejrbogen, der udkommer i uge 22.

Hvordan skal jeg tilmelde mig?
Udfyld tilmeldingsblanketten og aflever den til din leder senest 12. maj 
2021. 

Hvordan skal vi bo på lejren?
Når vi er på lejren, skal alle bo indendørs på værelser. Der er dog 
mulighed for også at sove i telt. På vandreturen er der overnatning i 
sheltere / telte.

Hvordan får vi mad?
Vi har tanter og onkler med til at lave mad.

Hvilke ledere skal med?
Kredsens pilte-, væbner-, seniorvæbner- og seniorledere deltager.

Hvordan får jeg mere af vide?
Du kan spørge dine ledere, eller du kan kontakte Birgit Jensen på 
tlf.: 46 15 09 52 /30 32 03 32.

Alle praktiske oplysninger kommer i den lille lejrbog, som udkommer i 
uge 22.

Vi ser frem til en dejlig sommerlejr på ”Vork”
med mange gode oplevelser!

Lederne




