
 
 

 

Invitation til weekendlejr på Møgelø 

Kære pilte, væbnere og seniorvæbnere fra FDF Silkeborg 1. 

I inviteres hermed til at deltage i ”Møgelø-ekspeditionen” d. 29-31. oktober 2021. 

HUSK at læse invitationen grundigt og tilmeld dig straks😊"#$% 

Dato:  Fredag d. 29. oktober til søndag d. 31.oktober 2021. 

Sted:  Møgelø – Juulsborg og den nye sovebygning (alle skal overnatte inde) 

Tid:  Vi mødes på landsiden ved p-pladsen til Møgelø fredag kl. 18.30. (Møgeløvej 13) 

(NB! Du skal have spist aftensmad hjemmefra) 

 Sluttid er søndag ca. kl. 13.30, hvor der vil være fælles afslutning på landsiden. 

Transport:  Vi anbefaler kraftigt, at I arrangerer samkørsel begge veje, for parkeringspladsen er trang.  

Der vil være ensretning ved ankomst og afrejse og vi pakker bilerne tæt, så alle må væbne sig 

med tålmodighed, når vi skal ankomme og køre derfra.   

Pris: 250 kr. pr deltager (som betales ved tilmelding på nettet) 

Corona: Vi opfordrer ALLE til at blive corona-testet før lejren, for vi skal være mange og tætte sammen. 

 Hvis du er syg eller småsyg, skal du ikke tage af sted. 

Medbring: Sovepose, pude, lagen, FDF-skjorte, March & Lejr, lommelygte.  

Overtøj, varmt tøj og skiftetøj, gummistøvler og regntøj! 

Hjemmesko, nattøj, bamse, toiletsager, evt. personlig medicin. Sygesikringsbevis i toilettasken. 

(Skriv navn i dit tøj og dine ting) Det er tilladt at medbringe lidt slik og guf.  

Mobiltelefon: Lad telefonen blive hjemme, den får du ikke brug for (lederne opbevarer dem, hvis de er med) 

Tanter: Vi kunne rigtigt godt bruge et par ekstra voksne hænder eller fire på vores tur. Det er hjælp 

med madlavning, holde rent og andre praktiske opgaver. Hvis du har lyst til at komme med til 

Møgelø, så ring eller skriv til Karin på 30717244 eller  karinbiering@fdf.dk og hør nærmere. 

Tilmelding:  Tilmelding skal ske på Flexbillet SENEST d. 15. oktober 2021 – brug følgende link: 

  www.flexbillet.dk/fdfsilkeborg1 

  Medlemsnummer kan findes bag på March og Lejr (sangbogen) 

   - ellers spørg din leder.  

FDF-hilsen  

lederne fra FDF Silkeborg 1 


