FDF Torsted holder i år primitiv sommerlejr på FDF Friluftcenter
Sletten. Vi har booket et lejrplads kaldet kløften. Her skal vi bl.a.
sove i vores nye tipi telte, bygge vores egen lejr under vores
store ”stjernetelt” og på oplevelser rundt i naturen.
Tid: Søndag den 30. juni kl.10.00 til onsdag den 3. juli kl 16.00
Pris: 600kr
Tilmeldingsfrist: 7. juni
Betaling og tilmelding:
Udfyld vores tilmeldings formular og betal på
https://flexbillet.dk/fdftorsted
Program(ca):
●

●

●

●

Søndag ankommer vi kl. 10.00 og begynder at lave vores
lejrplads. Der skal hentes lidt rafter, så vi kan få et køkken
op at stå under stjerneteltet. Til middag spiser vi madpakker
og måske bliver der tid til opdagelse i skoven, inden vi skal
lave aftensmad på bål.
Mandag bliver våd dag, der står i vandaktiviteternes tegn.
Tirsdag skal vi ud og prøve nogle at Slettens sjove faciliteter.
(Mandag og tirsdag kan ske at blive byttet rundt)
Onsdag morgen pakker vi lejren ned og pakker alle tasker.
Når vi er færdige, tager vi på tur til Himmelbjerget.
Der bliver afhentning kl 16.00 på lejren, hvor alle er trætte
og klar til at komme hjem i bad.

Hvor:
Der bliver lagt et kort og kørselsvejledning op på
www.fdftorsted.dk, med lejrpladsens præcise placering på FDF
Friluftscenter Sletten.
Kontakt:
For at undgå uheldige situationer, skal alt kontakt til og fra lejren
gå igennem en leder. Så lad mobilen få et par dages sommerferie
derhjemme (der er alligevel ikke strøm på lejren)
Carsten

Tlf. 20672367

Christian Tlf. 29646583
Kasper

Tlf. 28343902

Pakkeliste:
Vi ledere sørger for at pakke en trailer med alt fællesgrej og telte,
som vi tager med derop. Du skal selv have følgende med:
Madpakke til frokost søndag
Max 100kr i lommepenge til Himmelbjerget
Sko, sandaler
Tøj til 4 dage i telt (både sommertøj og varmt til kølige aftener)
Regntøj
Spisegrej (flad+dyb tallerken, bestik, krus. Alt mærket med navn
og gerne en stofpose til at have det i)
Toilet grej
Evt. Medicin
Sovepose og liggeunderlag
Drikkedunk/ flaske
Lommelygte
FDF Skjorte
Lille dags tur rygsæk
Hygge slik

