
FDF Torsted holder i år en lille primitiv weekend "sommerlejr" på 
FDF Friluftcenter Sletten. Vi har booket et lejrplads kaldet 
Lilleknøsmarken. 

Det er her vi sætter vores telte op, laver mad på bål og går på 
opdagelse i naturen og Slettens mange sjove faciliteter.

Tid: Fredag den 18. juni kl.18.00 til søndag den 20. juni kl 14.00

Pris: 300kr

Tilmeldingsfrist: 2. juni

Betaling og tilmelding: 

Udfyld vores tilmeldings formular og betal på 
https://flexbillet.dk/fdftorsted 

Hvor: 

Der bliver lagt et kort og kørselsvejledning op på 
www.fdftorsted.dk, med lejrpladsens præcise placering på FDF 
Friluftscenter Sletten.

Puslinge

Skulle I have lyst til at deltage i sommerlejren, men eksempelvis 
kun delvist med en enkelt overnatning eller måske gerne vil have 
far med, så tag endelig fat i Svend eller Kasper. Så finder vi en 
løsning og får tilpasset deltagerprisen derefter.

https://flexbillet.dk/fdftorsted
http://www.fdftorsted.dk/


Corona

Af hensyn til corona, henstiller vi til at alle deltagere over 12 år, 
sørger for at have en negativ coronatest, inden I ankommer til 
lejrpladsen.

Vi sørger for at have rigeligt med sprit til rådighed og er ekstra 
opmærksom på bl.a. rengøring af toiletterne.

Kontakt: 

For at undgå uheldige situationer, skal alt kontakt til og fra lejren 
gå igennem en leder. Så lad mobilen få et par dages fri 
derhjemme (der er alligevel ikke strøm på lejren)

Christian Tlf. 29646583

Kasper Tlf. 28343902

Svend Tlf. 42210756

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:

Lille madpakke til fredag aften 

Sko, sandaler

Tøj til en weekend 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
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