
FDF Spandet-Roager*Sommerlejr 2018 

Tors. 10.-lør. 12. Maj   

  
 

Så kan du godt begynde at glæde dig til årets sommerlejr. 

Vi skal denne gang til KFUM Spejderhytten, Mosevej 30, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, og det 

bliver en lejrtur med alt, hvad det indebærer. Temaet vil denne gang være Eventyr med 

forskellige udendørs og indendørs aktiviteter og værksteder. Så ingen kommer til at kede sig.  

Vi mødes ved Kredshuset ved Spandet gl. Skole  

Torsdag den 10. Maj kl. 10.00.  

Herfra kører vi i samlet trop til KFUM Hytten, hvor vi ankommer ca. kl. 11.00  

Alle kan deltage. Også, selvom du ikke er medlem af FDF  

men…er du under 5 år, skal en voksen være med) 

Kunne du som forælder også tænke dig at være med, er dette også muligt. For søskende under 5 

år gælder samme regler som ovenstående. For børn under 2 år betales ikke deltagergebyr. 

Du kan også melde dig som "køkkentante" eller "medhjælper" på lejren. Det kan være for en 

enkelt dag, eller måske på hele lejren, hvis du kunne tænke dig at prøve dette.  

Kunne du tænke dig at bage en kage til lejren, så sig til, gerne via nedennævnte mail eller 

mobilnummer.  

Lørdag den 12. Maj er der forældredag fra kl. 15.00, hvor der er fælles aftensmad for deltagere, 

forældre og søskende (bedsteforældre er også velkomne). Lejrbål, kaffe og så slut for i år. 

Har man ikke deltaget i lejren, betales kr. 25,00 pr. prs. for aftensmaden. 

Det koster 300 kr. at deltage. Betaling til Nordea reg. 2430 konto 6880222536.  

Det er også muligt at deltage 1 eller 2 dage (pris 100 kr pr dag) 

Vi vil gerne have tilmeldingen senest 3. Maj af hensyn til planlægningen.  

Tilmelding er muligt på sms 28988281(kasserer Grethe Schneider)  

eller mail  carl.schneider@mail.tele.dk 

eller til kredslederen (Egon Christensen) sms 30577325 eller mail egon-chr@FDF.dk  

Skriv deltagernavne, antal børn/voksne og hvilke dage, du/I evt deltager 
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