
Sommerlejr 2021 på Møgelø 

  

Kære alle puslinge, tumlige og pilte + forældre 

 

Hermed en indbydelse til årets hyggeligste og fedeste 

FDF-oplevelse:  

Ekspeditionen til den øde ø  

Vi er nu så langt, at vi kan indbyde jer til årets sommerlejr, der som annonceret foregår i Kristi 

Himmelfartsferien på vores egen ø, Møgelø. Vi har tilrettelagt dagene ud fra de gældende 

corona-restriktioner og vi håber på jeres forståelse for, at lejren bliver mere begrænset, end vi 

havde håbet på. 

Her er i korte træk programmet for lejren. Et detaljeret program, praktiske informationer samt 

pakkeliste kommer i deltagerbrevet til de tilmeldte. 

1. + 2. pilte:   Torsdag d. 13/5 kl. 14.00 – lørdag d. 15/5 kl. 11.00 (2 overnatninger) 

2. tumlinge (2. klasse): Fredag d. 14/5 kl. 9.30 – lørdag d. 15/5 kl. 11.00 (1 overnatning) 

1. tumlinge + puslinge: Fredag d. 14/5 kl. 9.30 – 19.30 (ingen overnatning) 

Vi skal sove i telt og alle aktiviteter samt måltider vil foregå udendørs. Vi har adgang til toiletter og 

køkken på Juulsborg, men da der er et stykke vej at gå fra lejrpladsen, vil vi gerne have, at I taler 

om dette hjemmefra. Sagt på en anden måde: det er en god idé at øve sig i at tisse i skovbunden 

før man tager på lejr  

 

Tilmelding skal ske via:  www.flexbillet.dk/fdfsilkeborg1      SENEST d. 3/5 kl. 17.00 

Priser:  Pilte: 250 kr. // 2. tumlinge: 200 kr. // 1. tumlinge + puslinge: 100 kr.  

NB! Det er IKKE muligt at tilmelde sig lejren efter deadline.  

Ved tilmelding skal I bruge et FDF-medlemsnummer. Det står på bagsiden af jeres FDF-sangbog. 

(Hvis I ikke har det, kan I kontakte os) 

 

Vi glæder os meget til at tage på ekspedition med jer! 

Hvis I har spørgsmål, så ring til Dorthe (pilte): 22 54 39 75 

eller Viggo (pulinge-tumlinge): 51 88 37 48 

 

Hilsen alle lederne  

 

http://www.flexbillet.dk/fdfsilkeborg1

