
 
Følg med:  Der bliver oprettet en  
   Facebookgruppe,  
   hvor man kan  
   følge med  
   i lejren.  
 
Deltagerbrev: Inden sommerlejren modtager du et infobrev,  
   hvor du kan læse mere omkring: 
    - kontakt til lejren 
    - aktiviteterne 
    - pakkeliste 
    - rejseplan 
    - post til lejren (e-mail) 
    - og andre praktiske oplysninger 
 
Spørgsmål: Hvis du/I har spørgsmål til fællessommerlejren  
   2019, kan man altid henvende sig til lederne i  
   sin egen FDF kreds. 
   Eller Nicolei Beier på tlf.: 26 82 75 81 
 
 
Vi glæder os til at se lige netop dig! 

 
 
Vel mødt...  
 - til en fantastisk FDF oplevelse  
         på Fællessommerlejr 2019 
 
 
Hilsen lederne i FDF Odense 

Information og spørgsmål 

fællesskab der mærkes 
FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra  

 

Sommerlejr på Sletten 

- ved Himmelbjergets fod 

Med 

 

på sommerlejr 
 

Fra søndag d. 28. juli til fredag d. 2. august 2019 



 
Fællessommerlejr 2019 er et samarbejde mellem flere af kredsene 
i FDF Odense.  
Og det er fjerde gang, at der bliver afholdt sommerlejr på denne 
måde. Vi skal mange afsted på lejr, så derfor tager vi til Sletten. 
Sletten er et kæmpe lejrområde, som er ejet af FDF. Sletten ligger 
ud til Julsø ved foden af Himmelbjerget.  

 
Har du lyst til at tage en uge til Sletten sammen med dine venner  
fra din FDF kreds og andre FDF kredse fra Odense?  

 
På sommerlejren skal vi lave en masse forskellige aktiviteter,  
bl.a. besøge Slettens naturværksted, gå på sjove løb, klatre, opleve 
naturen, snolde i tutten, sejle i kano og bade i svømmebassinet.  
Vi skal lege, bruge vores fantasi og nysgerrighed. 
 
 
Puslinge og Tumlinge sover og spiser indenfor. 
Pilte sover i telt og spiser indenfor. 
Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer bygger standlejr. De sover 
og spiser udenfor. 
 
 
Vi tager alle afsted fra Odense søndag formiddag d. 28. juli og 
kommer hjem igen fredag eftermiddag d. 2. august. Vi tager alle 
afsted med fællesbusser. Tidspunkter for afrejse og hjemkomst, 
samt afrejsested vil blive oplyst senere. 
 
 
 
Så træk i FDF skjorten  
og gør dig klar til en  
masse sjov og spas... 

Lejren og deltagere Praktiske oplysninger  
 
 
Sted:   FDF Friluftscenter Sletten 
   Bøgedalsvej 16 
   8680 Ry 
 
Pris:   Sommerlejrens pris: 850 kr.  
   som er inkl. penge til tutten. 
 
   Tilmeldingssedlen afleveres til en leder i din  
   kreds samt betalingen skal ske senest  
   torsdag d. 20. juni.  
   Tilmeldingen er bindende. 
 
Klatring og Der vil altid være kvalificerede instruktører ved 
sejlads:   afholdelse af disse aktiviteter, som vil sørge for at 
   gældende regler og FDFs retningslinjer vil blive  
   overholdt.  
   Hvis du vil have mulighed for at klatre eller sejle, 
   skal du have forældretilladelse.     
   Tilladelsen gives på bagsiden af tilmeldingen. 
 
   Vi opfordrer desuden til, at du har tegnet en  
   ulykkesforsikring. 
 
Badning:  Friluftcenter Sletten har sit eget svømmebassin.  
   Hvis du vil have mulighed for at bade, skal du  
   have din forældres tilladelse. Badning foregår på  
   aftalte tidspunkter, og der vil altid være ledere  
   tilstede ved svømmebassinet.  
   Tilladelsen gives på bagsiden af tilmeldingen. 
 
 



Tilmelding til Fællessommerlejr 2019      SU torsdag d. 20/6 

Der skal udfyldes en tilmelding pr. barn 

 

Navn: ______________________________________________________________ 

Kreds: ______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

Postnr: ____________ By: _____________________________________________ 

Forældres kontakt telefonnr: _______________________________________ 

Forældres e-mail: __________________________________________________ 

Evt. bemærkninger: 

 

 

 

Forældreunderskrift: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Betalt kontant ______________ kr. 

Betalt MobilePay ________________ kr. 

Tilmelding til Fællessommerlejr 2019      SU torsdag d. 20/6 

Der skal udfyldes en tilmelding pr. barn 

 

Navn: ______________________________________________________________ 

Kreds: ______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

Postnr: ____________ By: _____________________________________________ 

Forældres kontakt telefonnr: _______________________________________ 

Forældres e-mail: __________________________________________________ 

Evt. bemærkninger: 

 

 

 

Forældreunderskrift: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Betalt kontant ______________ kr. 

Betalt MobilePay ________________ kr. 

Husk at udfylde den anden side Husk at udfylde den anden side 



 

Forældretilladelse  

i forbindelse med Fællessommerlejr 2019 

 

 

Undertegnede giver hermed tilladelse til følgende: 

(sæt kryds) 

 

 Mit barn må deltage i klatring med kvalificeret instruktør 

 

 Mit barn må deltage i aktiviteter på vandet under lederopsyn 

 

 Mit barn kan svømme min. 200 m 

 

 Mit barn må gerne bade i svømmebassinet under lederopsyn 

 

 Bruge billeder af mit barn på lejrens Facebookside 

 

 
Forældrenavn: ______________________________________________________ 

 
Forældreunderskrift: ________________________________________________ 

 

 

 

Forældretilladelse  

i forbindelse med Fællessommerlejr 2019 

 

 

Undertegnede giver hermed tilladelse til følgende: 

(sæt kryds) 

 

 Mit barn må deltage i klatring med kvalificeret instruktør 

 

 Mit barn må deltage i aktiviteter på vandet under lederopsyn 

 

 Mit barn kan svømme min. 200 m 

 

 Mit barn må gerne bade i svømmebassinet under lederopsyn 

 

 Bruge billeder af mit barn på lejrens Facebookside 

 

 
Forældrenavn: ______________________________________________________ 

 
Forældreunderskrift: ________________________________________________ 

 

 

Husk at udfylde den anden side Husk at udfylde den anden side 


