
Igen i år drager hele kredsen på 
sommerlejr på Møgelø - ”Eventyrets 

Land” - midt i Julsø og med  
Himmelbjerget som nærmeste nabo.

I ugens løb vil der være mange 
spændende aktiviteter for alle 

klasser, små og store hver for sig, 
men også hele lejren samlet. Vi skal 

opleve alt det som en ø og en sø 
giver os fantastiske muligheder for.

SOMMERLEJR PÅ

2021



TUMLINGE OG PILTE
Lejren starter på Havnepladsen  

i Silkeborg (Sejsvej)  
lørdag den 3. juli 2021  

kl. 9.15 præcis.

VÆBNERE,  
SENIORVÆBNERE 

OG SENIORER
For væbnere, seniorvæbnere og 
seniorer starter lejren allerede  

fredag den 2. juli 2021.  
Nærmere info om mødested  

og mødetid følger.

PRIS 2021
Prisen for at deltage  

i Møgelølejren  
er 900 kr. pr. deltager.  

Medlemmer af FDF Viborg 1  
modtager et tilskud fra  

kredsen, således at  
medlemsprisen er 800 kr.



TILMELDING 
OG BETALING

Tilmelding sker på Nemtilmeld  
via kredsens hjemmeside. 

Tilmelding skal ske  
hurtigst muligt og senest  

søndag den 23. maj 2021.
Overskrides denne dato stiger  

prisen for deltagelse med 100 kr.

Tilmeldingen er bindende,  
og deltagerbetalingen refunderes 

ikke ved afbud.

LEJRENS  
AFSLUTNING

Lejren slutter fredag den 9. juli 
2021. Vi ved endnu ikke om det 
er muligt at afholde besøgsdag 
på øen i forbindelse med lejrens 

afslutning. 

Under alle omstændigheder  
skal alle lejrdeltagere hentes  
på/ved Møgelø sidst på efter- 

middagen fredag. 

Yderligere praktiske  
informationer, paklister mv.  
udsendes i starten af juni.



LOMMEPENGE
Der vil være behov for  

lidt lommepenge til brug  
i lejrens TUT. 

Lommepenge kan ikke  
indbetales sammen med  

lejrbetalingen, men sendes med 
lejrdeltageren ved afrejse.

COVID-19
Vi kender på nuværende tidspunkt 

(medio april) ikke de præcise 
retningslinjer, der vil gælde når 

Møgelø-lejren afholdes.

Der vil uden tvivl være  
restriktioner i forhold til bl.a.  
spisesituation og overnatning.  

I øjeblikket må man GERNE over-
natte på lejr - dog kun udendørs. 

Vi håber, at det er muligt for 
tumlinge og pilte at overnatte 

indendørs på Møgelø. Væbnere og 
seniorvæbnere overnatter under 
alle omstændigheder udendørs.
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