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sommerlejr pÅ bornholm 2019

lommepenge
Max 100 kr. som sættes i lejrbanken.
På lejren er der en ”frugtbod”, hvor lommepenge kan bruges. På 
udflugter kan hæves i lejrbanken og købe noget. De penge, som 
du ikke har brugt udbetales ved lejrens slutning.

vi glÆder os!
Det bliver en helt kanon oplevelse at skulle være til FDF sammen i 
en hel uge. Så skynd dig at tilmeld dig. Uanset om du har været 
på sommerlejr før eller ej, så garanterer vi for en uforglemmelig 
sommeroplevelse. Ses vi?

tilmelding

Navn _______________________________________________

Min adresse__________________________________________

Mine forældres tlf. nr. _________________________________

Mine forældres adresse under lejren _____________________

____________________________________________________

Jeg må bade under opsyn JA __  NEJ __

Særlige oplysninger vedrørende allergergier, sengevæder o. lign.

______________________________________________________

______________________________________________________

Forældre underskrift ____________________________________

LØRDAG DEN 6. JULI - 
FREDAG DEN 12. JULI

TUMLINGE  
PILTE 



kredssommerlejr for alle
Så er det tid til sommerlejr igen i år!
Alle tumlinge, pilte, væbnere og seniorvæbnere inviteres til en 
spændende sommerlejr.

Afrejse lørdag 6. juli omkring kl. 09:45 fra Birkerød
Hjemkomst fredag 12. juli omkring kl. 19:00 til Birkerød.
Vi er sammen på rejsen til og fra Bornholm og små 2 dage på 
lejren. Sammen er i alle i Brændegårdshaven.

sted
FDF Hasle-Rutskers kredshus, Kirkebyen 33, Rutsker, 3790 Hasle
 
program
Tumlinge og pilte holder sommerlejr i Hasle Rutskers kredshus 
hvor de skal lege, holde lejrbål og tage på udflugt.
Imens cykler væbnerne rundt på Bornholm og oplever en masse.
Derudover har Tumlinge den velkendte Tumlingetur-vandretur.
Pilte skal på hike rundt på lidt af Bornholm. Alle skal vi rundt og 
se forskellige steder bl.a. en rundkirke og Brændegårdshaven. 
Torsdag er vi alle sammen om Dystedag med sjove og spæn-
dende opgaver for alle.

pris
1.000 kr. Heraf betales 200 kr. ved tilmeldingen.
Indbetales på konto (Jens Larsen): 6492 – 1301988 
eller mobilepay: 50 46 59 00

tilmelding
Til lederne senest 1. maj, men meget gerne før.

informationsmØde tumlinge og pilte

mandag den 17. juni kl. 19:00

informationsmØde vÆbnere

 onsdag den 19. juni kl. 19:00

Mødet er for alle sommerlejrdeltagere og deres forældre. Der vil 
her være mulighed for at høre nærmere om sommerlejren og få 
udleveret et sommerlejrmærke og sommerlejrbog. Herudover vil 
der også være rig lejlighed for at stille spørgsmål til lederne.


