SOMMERLEJR

FDF FAMILIELEJR SLETTEN 23.-29. JULI 2017

FOR HELE FAMILIEN

DERFOR SKAL I TAGE MED PÅ FDF FAMILIELEJR SLETTEN
I FDF er vi rigtig gode til lejre, aktiviteter, lege og friluftsliv. Alt
dette vil vi gerne tilbyde børnefamilier. Derfor inviterer vi dig og din
familie til at tage med på FDF Familielejr Sletten til sommer. Familielejren skaber rammer for, at børnefamilier kan være på ferie og lave
spændende aktiviteter. Det er et feriested, hvor man får gode fællesoplevelser og har mulighed for at lære andre familier at kende.

FDF FAMILIELEJR SLETTEN ER
:
:
:
:
:
:

Familielejren er for hele familien, og programmet lægger vægt på
fælles familieoplevelser og aktiviteter, som både voksne og børn kan
deltage i. Det er lige meget hvor mange børn og forældre/bedsteforældre I er, bare I kommer som en familie, der gerne vil være med. I
behøver ikke være FDFere for at deltage på FDF Familielejr Sletten.

:

Sjove og udfordrende aktiviteter for hele familien.
Tid til at være sammen og få fælles oplevelser.
Natur og friluftsliv på FDFs store lejrområde.
Nye legekammerater fra hele landet.
Lejrbål, underholdning og aftensang.
Fællesskab og samvær med andre familier.
Mødet med det kristne budskab.

AKTIVITETER

Aktiviteterne på familielejren planlægges af lejrudvalget og søges
tilpasset antallet af børn og alderen på de tilmeldte børn.
Typiske aktiviteter kan være:
Besøg på naturværkstedet, mad på bål, kanotur på Julsø, skovtur,
svømning i friluftsbadet, lege og spil, markedsdag, klatrevæg,
t emaløb, tur til Himmelbjerget og meget andet. Hver aften mødes vi
til fællessang og underholdning ved bålet.

Foto Kim Djernæs

EKSEMPEL PÅ ET
DAGSPROGRAM PÅ LEJREN
8.00
Fælles morgenmad
9.00
Morgensang
9.15
Aktiviteter
12.00 Frokost
13.00 Siesta
14.00 Aktiviteter
17.30 Aftensmad
18.30	Lejrbål og aftenhygge
Fælleshygge og aktiviteter for de voksne
om aftnen.
Programmet er fleksibelt, så der også er
plads til middagssøvn, mellemmåltider osv.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
STED

Vi skal være ved Det Ny Sletten, FDFs store lejrcenter, der ligger i
den midtjyske natur med udsigt til Julsø. Hovedbygningen består af
en fælles spisesal, køkken, toiletfaciliteter samt opholdsrum med
pejs og klaver. Rundt om bygningen er der skov og grønne områder,
hvor man kan lege, tænde bål og gå på opdagelse.
Adresse: ”Det Ny Sletten”, FDF Friluftscenter Sletten, Bøgedalsvej 16,
8680 Ry.
Læs mere om ”Det Ny Sletten” på
FDF.dk/sletten.

TILMELDING OG BETALING

Senest 1. juni 2017. Tilmelding og betaling sker via
FDF.dk/familielejrsletten

DELTAGERBREV

Medio juni modtager alle tilmeldte et deltagerbrev, som indeholder
flere praktiske oplysninger, pakkeliste, program for ugen m.m.

KONTAKT

Lejren planlægges af en gruppe frivillige. Har I spørgsmål til lejren,
er I velkomne til at kontakte Nikolaj Fuglsang på nfp@ofir.dk.

OVERNATNING

Der er mulighed for at sove indendørs i mindre familie-rum eller
udendørs i telt. Har I ikke selv et telt, kan I låne et. Der er også
m ulighed for at medbringe egen campingvogn. De indendørs
s ovepladser fordeles efter først-til-mølle princippet.

FORPLEJNING

Maden tilberedes fælles i køkkenet på
Det Ny Sletten og spises i fællesskab i spisesalen.
Vi hjælpes ad med madlavning og andre praktiske
opgaver i løbet af lejren.

PRIS

Voksne: Kr. 1350,Børn under 15 år: Kr. 800,Børn under 1 år: Gratis
Prisen dækker forplejning, overnatning 
og program. Transporten til og fra
lejren sørger man selv for.

FDF FAMILIELEJR

Om FDF
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en folkekirkelig børne- og ungdomsorga
nisation. I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser,
at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social
status. Læs mere om FDF på FDF.dk

