
 
Sommerlejr for ALLE 6-14 årige hos  

FDF Klim-Thorup-Vust 
 
Myndighederne har givet grønt lys for, at vi i FDF kan holde en sommerlejr næsten som vi 
plejer. Vi vil gerne invitere ALLE interesserede 6-14-årige på denne sommerlejr - også 
børn/unge, der ikke går til FDF!  
 
Vi holder sommerlejren på FDFs egen grund ved kredshuset ’Stalden’, Thorup Strandvej 
16C i V. Thorup. Her mødes vi fredag d. 10. juli kl. 16.00, hvorefter vi vil rejse telte til 
overnatningen, lege og lave mad over bål. Efter to dage med hygge, leg, sjov og en lille 
smule alvor, kan børnene hentes søndag d. 12. juli kl. 12.00.  
Vi tager naturligvis de forholdsregler, der foreligger ift. Corona-situationen.  
 
Medbring:  
Spisegrej (flad og dyb tallerken, krus, kniv, gaffel og ske - vi har lidt ekstra, hvis ikke man 
har dette)  
Sovepose  
Liggeunderlagen 
Tøj der passer til vejret  
Gode sko 
Badetøj 
Sygesikringsbevis (må gerne afleveres til lederne) 
Toiletgrej 
Evt. slik eller lignende. 
Hvis mobiltelefoner medbringes, er politikken, at de om natten er til opladning inde i kredshuset. 
Dette gælder også fra morgenmaden til efter lejrbålet om aftenen. 

 
Vi har fået del i en corona-hjælpepakke fra kommunen. Derfor er lejren ganske 

GRATIS! Vi kan have max. 40 deltagere – så skynd jer at melde til! 
 

Tilmelding el. spørgsmål til Mette på tlf. 30626772 (gerne SMS) senest d. 1.7. 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL ET PAR SKØNNE FDF-DAGE J 
Ved aflevering af barnet, udfyldes og underskrives nedenstående tilmeldingsseddel 

 
 



 
Barnets navn:_______________________________ 
 
Forældres telefonnumre under lejren:____________________________________  
 
Særlige bemærkninger (allergi, medicin, el. lign.)___________________________ 
 
Mit barn: 
- må gerne svømme/bade under ledernes opsyn i fjorden og i lille pool: Ja / Nej 
- må gerne køre med lederne på lejren: Ja / Nej   (sæt ring) 
                                                                
 

____________________________________________________________ 
 

Underskrift forældre 
 
 

Tilmelding foregår via telefon/SMS 
 
Denne tilmeldingsseddel afleveres, når barnet afleveres på lejren fredag d. 10.7. 


