Kære Tumling i FDF Hvidovre
Du inviteres hermed til sommerlejr på FDF Hvidovres egen lejr:
Ingeborg, hvor vi skal hygge, more os, slappe af og nyde, at det er
sommerferie. Vi skal i 4 dage lave hyggelige FDF aktiviteter, hvor vi
laver en del sammen med puslingene. Vi kommer også til at have en
hel dag sammen med piltene også, hvor vi skal udforske FDFs nye
materiale om verdensmålene.
Sammen med puslingene bor vi indendørs i sovesale på Ingeborg.
Piltene bor samtidigt udendørs i den nye store shelter – og
familieklassen (med de helt små FDFere) kommer også forbi senere i
lejren. Alt dette er selvfølgelig forudsat, at Corona-restriktionerne
tillader det … og ellers justerer vi planen til den tid.

Tid og Sted
Lejrens adresse er: FDF Ingeborg, Svanevej 20, 3310 Ølsted og foregår
fra søndag den 27. juni til og med onsdag den 30. juni. Hvordan vi
kommer til Ingeborg tilgår senere. Tumlingerne skal hentes onsdag
den 30. juni klokken 17.00

Tilmelding og pris
Prisen for denne fantastiske oplevelse er kr. 600,Tilmeld dig her : https://fdfhvidovre.nemtilmeld.dk/
Vi skal have din tilmelding senest den 15. juni.
Det er muligt at søge om tilskud til sommerlejren via støtteforeningen
FDF Hvidovres venner

Lidt af det praktiske
Onsdag den 30. juni hvor lejren slutter for tumlinge og puslinge, vil
inviterer vi alle forældre og søskende til Ingeborg, hvor der vil være
mulighed for at se det dejlige område. Lejren slutter officielt klokken

17.00. Efterfølgende er man velkommen til at spise sin medbragte
mad, og der vil være mulighed for at købe lidt at drikke.
Selve lejren er kun for børn, så forældre kan desværre ikke komme på
besøg. Posten kommer dog hver dag, så der bliver mulighed for at
sende gode gammeldags breve til deltagerne - eller også via mail.

Kommer senere …
• Deltagerbrev med praktiske oplysninger og detaljer
• Huske-/pakke-liste

Spørgsmål ?
Kontakt Martin på tlf. 30 75 22 07 eller mail:
4martingerthansen@gmail.com.
Mvh Lederne

