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Sommerlejr 
På ”Limbjerggård”    
 d.29.-5. til 2.-6. 2019 

Velkommen på sommerlejr 

Årets sommerlejr foregår på Sletten, som er FDF’s store lejrområde ved Julsø, tæt på Himmelbjerget. Det er 

intet mindre end Danmarks bedste lejrområde, hvor de store landslejre med mere finder sted. Her er masser 

af muligheder, som vi flittigt vil benytte os af. Vi skal bo på den lejr som hedder Limbjerggård. En ud af 

flere lejre på det store lejrområde. 

Hvem er lejren for 

Lejren er for alle FDF’ere. Men alle må gerne invitere en ven med også denne gang. Det er dog til samme 

pris som andre. Er der forældre som har lyst til at være med, vil det være rigtig dejligt. Hold jer ikke tilbage, 

bare sig til. Der kan altid bruges et par ekstra hænder.  

Prisen for lejren er 500 kr. for børn og deres venner og 250 kr. for voksne og dem som deltager som 

assistenter. Der skal betales ved tilmelding. Der skal laves en tilmelding pr. deltager, børn som voksne. 

Tilmelding foregår på linket i indbydelsen for medlemmer. Venner og forældre tilmelder sig også via 

samme link. ALLE der tilmelder sig skal klikke på knappen ”Jeg er ikke medlem” Man skal IKKE bruge 

medlems nr. 

Hvad skal vi lave?  

Lejren starter i VIA Randalsvej 6 onsdag d. 29. kl. 17.00. Herfra kører vi med bus til Limbjerggård 

Vi skal i den grad bruge og nyde de mange muligheder området giver. De væbnere og seniorvæbnere, som 

har lyst, tager torsdag rygsækken på og går en tur med en overnatning undervejs. Skriv lige i 

kommentarfeltet om du ønsker at komme med her eller blive på lejren med de øvrige. Imens tager alle andre 

en tur i værkstederne, og prøver nogle af de mange muligheder som er der. Fredag mødes alle til frokost på 

Himmelbjerget. Inden vi sammen følges tilbage til lejren. Lørdag skal vi prøve nogle fantastiske grass-carts 

og mountainboards.       

Der bliver også tid til lidt ”masterchef” og ”versus”. Søndag vil vi gerne se forældre til frokost og lidt 

aktiviteter kl. 12. Vi tager flaget ned og kører hjem kl. 14. 

Sidste tilmelding er d.23.maj 2019 
 

Link til tilmelding: 

http://flexbillet.dk/fdffredericia2chrsogn/event/eyfj3t/register/token/xgl7 

 

Pakkeliste 

Sovepose 

Nattøj 

Skiftetøj 

Påklædning efter vejret 

Regntøj 

Badetøj 

håndklæde 

Gummistøvler   

Toiletgrej 

Solcreme 

Lommelygte 

Godt humør 

Madpakke til onsdag aften 

 

Væbner og seniorvæbner                               

får en ekstra pakkeseddel.
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