
Hersker for en dag
Sommerlejr 2021

Har du også altid drømt om at have 
dit helt eget land? Hvilke love ville 
du lave, hvis du var statsminister? 
Tut i stedet for aftensmad? Ingen 
regler? Kun grinende og ingen sure 
ledere? 

I uge 28 skal vi sammen skabe det 
sjoveste, sejeste og mest fantasti-
ske FDF-land, du har set.

En flok toptunede ledere glæder sig 
til en lejr for fulde gardiner, og vi 
håber DU vil med! 

Årets sommerlejr går til Vranum 
Bakkeland, som skal formes, så vi 
kan få mest mulig FDF-sjov. Gen-
nem leg og forskellige udfordringer 
skal vi finde ud af, hvad der betyder 
mest for os i vores land.

Kom med til det vildeste 
FDF-rige i Vranum Bakkeland

Søndag d. 11. juli - lørdag d. 17. juli
Sommerlejrafslutning: 17. juli kl. 10-12 



Sommerlejr er vidunderligt!
En FDF-sommerlejr er årets lejrtur, hvor vi i kredsen tager af sted og har 
god tid til hinanden. Det er her, hvor alle børn har mulighed for at 
lege med dem, der er større eller mindre end 
sig selv. Og vigtigst af alt, så er det her, de møder voksne med noget på 
hjertet og voksne, der frivilligt giver sig god tid. 

Sommerlejren er fyldt med fede oplevelser
Vi leger og hygger i det fri uden hverdagens travlhed. Vi klatrer i træer 
og bygger mægtige huler. Vi synger, spiller, danser, fjoller, snakker, 
løber, tryller, bader, putter, vandrer, 
oplever, graver, bygger, snyder, nyder, 
hopper – og meget mere. Og det hele 
gør vi sammen. Sommerlejr er det mest 
værdifulde, vi har i FDF.

En hyggelig 
sommerlejrafslutning
Forældre og søskende er velkomne lørdag d. 17. juli 
kl. 10-12, hvor sommerlejren slutter med fælles afslutning, 
hvor børnene kan få lov at vise, hvor de har været på lejr. 
Hver familie medbringer noget af sidde på og kopper til 
sig selv og barn, da der ikke er nok service på selve lejren. 



Praktisk info:

Sted
Sommerlejren foregår i den stor, dejlig skov med mulighed for masser af 
udendørs fjollerier. 
 Vranum Bakkehus
 Vejlevej 62, Vranum
 8800 Viborg

Tidspunkt
For puslinge, tumlinge og pilte starter 
sommerlejren søndag d. 11. juli kl. 18.00 ved 
Ingerslevs Boulevard, hvor vi i fællesskab 
tager en bus til Vranum Bakkehus. Sørg for 
at børnene har spist hjemmefra. 

For væbnere, seniorvæbnere og seniorer starter sommerlejren søndag d. 
11. juli kl. 10.00 i Rømerbo. Herfra skal I på eventyr ud i det fri og sammen 
finde vej til lejren. 
Medbring madpakke til frokost første dag. 
Psst.. desuden kan I glæde jer til et helt særligt væbner-lejrprogram! 

Tilmelding
Pris: 800 kr. pr. person
Tilmelding sker på https://flexbillet.dk/fdfaarhus2/ senest d. 10. juni. 
Du skal bruge dit medlemsnummer for at tilmelde dig, og det finder du 
i en tidligere mail eller hos din FDF-leder. Det er muligt for børn med 
fritidspas at søge menighedsrådet om tilskud til deltagerprisen. Kontakt 
kredsledelsen vedrørende dette. 

Deltagerbrev og pakkeliste 
Inden lejren modtager alle deltagere et brev med pakkeliste og andre 
vigtige informationer, så hold godt på mail og Facebook. 

OBS!
Vi holder os selvfølgelig opdaterede om coronasmitte og giver jer 
besked, hvis der er ændringer for afholdelse af sommerlejr. Vi bestræber 
os på at holde sommerlejr på en måde, som er tryg for alle. Vi tager 
de forholdsregler mht. hygiejne, som vi kan, og prioriterer at have 
størstedelen af alle aktiviteter udendørs. 



Kontakt
Har du spørgsmål til sommerlejren? 

Kontakt dit barns leder.
Mail: aarhus2@fdf.dk

Husk at tilmelde dig!

Tilmeldning: https://flexbillet.dk/fdfaarhus2 

Deadline for tilmelding: 10. juni 


