
Vinterlejr 2019    1.-3.marts  

Håstruplejren 
Tag en ven med, helt gratis 

 

Hvornår: Vi mødes i VIA, Randalsvej 6, fredag d. 1. marts kl. 17.00. Herfra kører vi 
med hjælp fra forældre, til lejren i Håstrup. Vi har til denne lejr besluttet at du må 
invitere en ven med, som ikke er FDF’er, helt gratis. Du får en venneinvitation du kan 
give til den du allerhelst vil have med.  

 

Hvad skal vi lave: Vi skal hygge os rigtigt meget på denne vinterlejr. Det er jo 
netop vinterlejr, så der kan nemt være sne. Men vi skal være en del ude, derfor 
skal du have tøj og støvler med til det. Om aftenen skal vi have et rigtigt 
hyggeligt lejrbål inde i pejsestuen. 

 

Hvornår slutter lejren:  Lejren slutter med fastelavnsgudstjeneste og 
fastelavnsboller og tøndeslagning for hele familien i Chr. kirken. Vi tager flaget 
ned i Håstrup kl. 13.20 søndag, hvorefter vi kører fra lejren og til Chr. Kirken, 
igen i private biler. Skriv venligst på tilmelding om i kan hjælpe med kørsel. 
Gudstjeneste og tøndeslagning er slut kl. ca. 15.30 

 

Hvad koster det: Prisen for denne lejr er 250 kr. for dig, som er FDF’er, som betales 
ved tilmelding. På tilmelding skriver du også hvem din ven er, som du har med. Din 
ven skal også selv udfylde en tilmelding på papir med forældreunderskrift.  Du 
tilmelder dig senest torsdag d. 21. februar på dette link:  

http://flexbillet.dk/fdffredericia2chrsogn/Vinterlejr_2019/token/o9vq 

 

Lejrens adresse.  

Håstruplejren, Løballevej 108, Håstrup, 7000 Fredericia 

 

Medbring: 
 Madpakke til fredag aften  Varmt tøj Skiftetøj Varme sokker 
 Sovepose og lagen   Inde sko  Nattøj Sovepose og lagen 
 Tandbørste og toiletgrej  Sovedyr Godt humør Vinterstøvler 
 Meget lidt snolder    

 

 

 

Vi håber at se dig og din ven på denne lejr. 

Lene Balslev 22191675, Karsten Tolstrup 20336476 
 

FDF Fredericia 2 Chr. 

sogn 

Randalsvej 6 

7000 Fredericia   

www.fdffredericia2ch

r-sogn.dk  
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