
 

”Pokémon er kommet til Danmark og derfor har jeg - Professor Egetræ, oprettet 

et nyt pokémon træningscenter i nærheden af Urlev. Vi har mange 

unikke pokémons i vores nærområde og selvom du måske allerede 

er pokémon træner, kan du helt sikkert lære en ny ting eller to. 

Derfor inviteres du til at begynde som elev på mit nye center”  

- Professor Egetræ 

 

Tag med på årets kredsweekend, som bliver en kredsweekend fyldt med alt der 

har med pokémon at gøre. 

Tidspunkt: Vi mødes på Kollen Fredag d. 11. november kl. 19.00 og skal hentes 

igen søndag kl. 12.00. 

Pris: 325 kr 

Betaling: Betaling sker ved kontooverførsel til: Reg.nr. 7160 kontonr. 1710115.  

Der skal skrives navn og FDF klasse (ex. tumling, pilt….) på indbetalingen.  

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret. Betalingen skal 

ske inden tilmeldingsfristen udløber. 

Tilmelding: Sker online på www.fdftorsted.dk ved at udfylde tilmeldings skema 

senest den 4. november 

Hvor:  Kollen  

  Kollen 17  

  8722 Hedensted  

 

http://www.fdftorsted.dk


Efterlysning: Vi kan godt bruge én forældre til at være med som ”tante”. Det er 

primært til at hjælpe med at lave aftensmad lørdag. Det koster ikke noget at 

være med som tante og man behøver ikke at overnatte! 

De interesserede bliver kontaktet inden lejren. 

Pakkeliste: 

 FDF Skjorte  

 Sovepose 

 Lagen 

 Toiletgrej  

 Evt. medicin  

 Skiftetøj 

 Lommelygte  

 Varmt tøj til at være ude 

 Regntøj  og gummistøvler  

 Sygesikringsbevis (i en pung i tasken) 

Lad elektronisk udstyr som Nintendo 3ds blive hjemme, det får du alligevel ikke 

brug for.   

Mobiler er selvfølgelig ok, men må ikke benyttes når der er aktiviteter. Kontak-

ten til/fra lejren skal helst gå igennem en leder. 

 

Vi ses 

 Dine ledere 

Væbner og seniorvæbner 

Vi forventer at I skal sove i 

shelter. Husk derfor varm so-

vepose, liggeunderlag, varmt 

undertøj, varme sokker og 

hue. 

Hilsen Christian og Kasper 


