FDF F7
SOMMERLEJR
2019

Årets FDF F7 sommerlejr er en
mulighed for igen at have det sjovt
sammen med alle dine venner i
F7. Vi skal på Jomsborg som er
verdens bedste sommerlejr og vi

skal lege, hygge og selvfølgelig
lave en masse sjove aktiviteter for
både store og små. Du må også
gerne invitere en ven eller veninde

Landkolonien Jomsborg
Landkolonien Jomsborg
Jomsborgvej 32
Skoven
3650 Jægerspris

med på sommerlejren.

www.fdff7.dk

Vi glæder os til en eventyrlig
sommerlejr

H. C. Andersen lejr
fra d. 7. juli til d. 14. juli 2019

H.C Andersen - lejr
På F7 Sommerlejr 2019 vil vi dykke

ned i H.C Andersens eventyr.
Skal vi ind i et hult træ med en
krage og mudder? Måske møder vi
en rigtig prinsesse som elsker at
dufte til hvad folk skal have at

spise? Er der kun liv og glade dage

Praktiske informationer

i eventyrlandet, eller møder vi fæle

Lejren

ødelægge festen? Og pas på at

isdronninger og hekse som vil
der ikke ligger en ært under

Sommerlejren er fra søndag
formiddag d. 7 juli til søndag
eftermiddag d. 14 juli 2019
Man kunne tænke sig at vi skulle
rejse på ryggen af hunde med øjne
så store som tekopper. Vi har dog
valgt at tage til Jomsborg med bus.

madrassen når du lægger dig i
soveposen.
Vi ses til en eventyrlig sommerlejr

Tilmelding til eventyret
Tilmelding via:
https://fdff7.nemtilmeld.dk/
senest man. d. 17. juni 2019

på Jomsborg! Hilsen F7

Betaling (i guldmønt?)

Hvor og hvornår vi skal mødes,
samt hvad du skal medbringe i dit
”tornyster”, får du besked om i
deltagerbrevet som du modtager ca.
tre uger inden vi skal afsted.

Pris for sommerlejr er 800 kr. pr
deltager.
Søskenderabat 100 kr per barn.
Pengene går bl.a. til mad,
transport, materialer til aktiviteter
samt lommepenge til slikbiks på
lejren.

Spørgsmål?
Skipper Joachim Andersen
Tlf: 27 38 26 16, fdff7@hotmail.com
www.jomsborg.org

