
 
 

 
 

 

Tjen penge til din deltagelse i landslejren 2022 
 
FDF Pandrup er afhængig af indtjening for at realisere drømme og visioner om et godt FDF arbejde 
med fokus på gode rammer / faciliteter, spændende aktivitetsmuligheder, dygtige og engagerede 
ledere og glade børn. Her har vi lavet et fantastisk samarbejde med Kræmmerland, hvor vi har 
mulighed for at sælge lopper med indtjening til følge. 
 
Bestyrelsen har besluttet at noget af kredsens fortjenesten kan gå til støtte til din deltagelse i FDF-
landslejr 2022 fra den 6. – 15. juli. 
 
Hvad kan du gøre og hvad får du ud af det: 

• Samle en kasse eller flere med rengjorte lopper (kassen skal kunne lukkes) – der skal 
skrives tydeligt navn, efternavn og FDF-klasse på 

• Større ting kan afleveres ved siden af efter aftale fx møbler 

• Vi vurderer om lopperne kan sælges og prissætter tingene 

• Ud fra den salgspris på loppen vi fastsætter tjenes du 25 % til lejrbetaling 
o en kasse lopper sat til kr. 500 i salgspris, så får du kr. 125 til lejrbetaling 
o en kasse lopper sat til kr. 1.000 i salgspris, så får du kr. 250 til lejrbetaling 

• Du kan max. tjenes op til kr. 1.000 til lejrbetaling på denne måde og kun til lejrbetaling 

• FDF er modtagelig for næsten alt fx glas, keramik, potter, legetøj, værktøj, mindre møbler, 
smykker, tøj, gl. duge, gl. puder, bøger, tegneserier, billeder, retrovarer og meget mere – 
men vi vurderer, om vi vil kunne sælge det indleverede 

• HUSK – uanset denne indsamlingsmulighed her og nu for dig, der skal med på landslejr, så 
er FDF Pandrup altid modtagelig for lopper, så vi løbende kan udvikle kredsens arbejde 

 
Aflevering: 
Kassen eller kasserne kan afleveres i Møllen, når der 
er FDF møde. 
Større ting og mange kasser her hente vi gerne. 
 
Spørgsmål til dette / afhentning – så kontakt: 
Kontakt Tommy 22220353 – duun@FDF.dk 
Ellers tag fat i din leder 
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