
Kære ledere! 
 

Vedlagt finder I invitationen til dette års Ungdomsweekend, som er en weekend for alle væbnere, 

seniorvæbnere og seniorer i Landsdel 4. 

 

Tidspunkt  

Vi mødes fredag d. 27. November kl. 19.00. Da udvalget forbereder lejren helt indtil kl. 19, er der 

først adgang til lejren kl. 19 – kom derfor ikke før!  

Første måltid er lørdag morgen. Lejren slutter om eftermiddagen søndag d. 29. November, kl. 14.00.  

 

Tema – Tinkas Juleeventyr 

Temaet for dette års ungdomsweekend er Tinkas juleeventyr, hvor vi skal genskabe magien i 

nissernes rige. Weekenden kommer derfor til at blive afviklet i og omkring lejren i løbet af 

weekenden. Der bliver skide god julestemning, så tag gerne en nissehue med på weekenden. 

 

Overnatning - Udenfor 

Vi skal bo på Bogensholm-lejren. I kan læse mere om lejren på: www.bogensholmlejren.dk. Som 

sædvanligt skal vi bo i telte på Ungdomsweekenden. Husk derfor at minde børnene om at medbringe 

varm sovepose og varmt tøj.  

 

Oppakning 

Deltagerne behøver ikke at kunne vandre med deres oppakning. Kredsene skal sørge for at 

medbringe telte, brandslukningsudstyr (1 branddasker og 1 håndsprøjtebatteri) og diverse andre 

fornødenheder til lejrpladsen. Vi skal ikke lave mad udenfor. 

 

Pris 

Lejren koster 270 kr. per person, men I kan få de 45 kr. tilbage via huslejerefusion. Således bliver 

deltagerprisen 225 kr. 

 

Klatre- og sejladsaktiviteter 

I forhold til tilladelse til at klatre og sejlads, er det jeres ansvar at have tilladelse fra forældre/værge. 

Vi indsamler ikke tilladelserne eller står og tjekker dem på de pågældende aktiviteter. Det er jeres 

ansvar at de deltagere, der ikke må deltage i klatre- og sejladsaktiviteter, får sagt dette på den 

pågældende aktivitet. 

 

Samlet kredstilmelding senest 16. November 

Tilmeldingerne indsamler I selv fra jeres deltagere og tilmelder kredsen samlet på NemTilmeld 

senest d. 16/11. OBS: Tilmelding efter d. 16/11 vil IKKE blive accepteret. Har jeres kreds problemer 

med tilmeldingsfristen kan udvalget kontaktes på mail (info@ungdomsudvalget.dk) med henblik på 

at finde en løsning. Dette skal ske INDEN tilmeldingsfristen d. 16/11! 

 

Tilmelding foregår her: https://ungdomsudvalget.nemtilmeld.dk/19/ 
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Afvikling 

Lejren kan kun blive til noget med jeres hjælp! Vi har i løbet af weekenden brug for jeres hjælp til 

afvikling af poster mv. samt hjælp i køkkenet.  Ungdomsudvalget ligger et stort arbejde i planlægning 

af ungdomsweekenden men vi kan ikke klarer det uden jer ledere!  

 

Med venlig hilsen 

Ungdomsudvalget i Landsdel 4 

 

Find os på Facebook 

Ungdomsweekend i FDF Landsdel 4 

 

Spørgsmål stilles til formand Tine Bunk på info@ungdomsudvalget.dk. 
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