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Er du klar til at…...
Sove i telt
Lege sjove lege
Udfordre dine kammerater
Nyde stilheden i de Svenske skove
Høre gode historier
….så

er du klar til sommerlejr
Sommerlejren
er
årets
store
FDF-oplevelse. Vi har god tid til at lege,
opleve, snakke og lære hinanden endnu
bedre at kende. Man kan lege med dem,
der er større end sig selv, og man kan
lege med dem, der er yngre.

Tanteholdet

til årets sommerlejr er
ikke sat en ikke sat endnu. Så hvis du
går og drømmer om at lave mad til en
masse FDFere så kontakt Michael Løwe
Jensen på 21 63 90 01.

Vi skal være mest være ude. Lave mad på
bål og bo i telt. Vi skal synge og høre
gode historier om Gud og hvermand - og
alt muligt andet. Vi kan bygge huler og
klatre i træer. Der er både alvor og sjov
og det midt i mellem. Det må du ikke gå
glip af!
FDF Utterslev tager afsted alene i år. Vi
regner med at blive 70 børn og voksne på
lejren, så du får mulighed for at få mange
nye venner.

Tag med os på lejr og bliv fyldt op af
gode oplevelser og masser af minder lige
inden du skal i skole igen.

FAKTA

I Pippi og Astrids f odspor

Afgang:
Puslinge & Tumlinge: Søndag 4. August
morgen

Flaghejsning og Morgenmad
Morgenandagt
Aktiviteter
Frokost
Siesta og Tut
Aktiviteter
Aftensmad
Underholdning

Pilte, Væbnere og seniorvæbnere:
Lørdag 3. august morgen
Hjemkomst
Vi kører alle med bus hjem. Vi
ankommer til Engsvinget fredag den 9.
August om eftermiddagen
Deltagerpris: 1.200,- for hele ugen og
der er ikke behov for lommepenge.
Sted
Gillastugan, 1402 Gillastig, S-26876
Kågeröd, Sverige
Vigtige datoer
Tilmeldingsfrist: 14. Juni 2019 sker på
https://fdfutterslev.nemtilmeld.dk/
Uge 28 Deltagerbrev og pakkeliste

Typisk program f or en
sommerlejr

I løbet af ugen vil der være særlige
aktiviteter som eksempelvis udflugt,
temadag m.fl.
Når kroppen bobler af energi og man bare
ikke kan vente med at starte det næste
eventyr eller en leg, så skal du helt klart
tage med på årets sommerlejr.
Vi rejser til Sverige, hvor der er klipper og
sjove vandløb. I disse rammer vil vi lave
vores helt egen lejr. Alle børn sover i telte
og vi spiser i store telte udendørs. Vi
bygger vores helt egen lejr op i
Sydsverige.
Vi har dog adgang til køkken, toiletter mv.

