Mølletoppen
den 9. – 13. juli
Ulstrup

Langå

Skjesbjergvej 40A, 8860 Ulstrup

FDF Randers 2

Sommerlejr d. 9. juli – 13. juli 2018

Husk evt.at aflevere seddel til børnenes kontor! Senest den 11.maj

FDF Randers 2’s medlemmer skal igen i år på sommerlejr.
I år skal vi til Mølletoppen, Ulstrup
I løbet af ugen skal vi lege detektiver

Tilmelding:

Dagene på sommerlejr:
En typisk dag på sommerlejren: morgenmad, andagt, aktiviteter, middagsmad, aktiviteter,
aftensmad, lejrbål og godnat.
Vi vil blive inddelt i hold, som vi spiser i og som mange af aktiviteterne foregår i.
Der vil ikke være TUT på årets sommerlejr, men derimod frugtordning, så man har
mulighed for at få frisk frugt dagligt.

Tilmelding og betaling 700 kr.

Afrejse:
Rejsen til sommerlejren foregår i bus
Vi tager afsted mandag d. 9. juli kl. 16.00. fra banegåeden.

Sidste stivkrampe vaccination: __________ -Tåler penicillin: Ja Nej

Afhentning:
Forældrene skal selv hente børnene, Fredag d. 13 juli kl. 17
der vil være fælles spisning med forældre og afslutning
Sted: Mølletoppen, Skjesbjergvej 40A, 8860 Ulstrup.
Hjemmeside: www.moelletoppen.dk
Medbring:
Sovepose + nattøj + lagen + sovedyr (kun tamme og renlige) +
håndklæder + toiletgrej + badetøj + hat + solcreme + Solbriller
regntøj + gummistøvler + skiftetøj – til 5 dage med dansk sommer ! +
ekstra sko + lygte + sygesikringsbevis (afleveres til en leder)
+ evt. sangbog/march & lejr + (dolk Pilte og Væbner)
FDF skjorten – den har du på, når vi mødes + fornuftig påklædning.
Lejrens pris: ...........................................................................800 kr.
- Tilskud fra Forældre & Venne- Foreningen ........................ 100 kr.
Din pris: ................................................................................ 700 kr.
Bemærk at det kun er kredsens medlemmer der får tilskud på 100 kr. fra FVF,
alle andre deltagere skal betale den fulde pris på 800 kr.

Spørgsmål:
Brian Villadsen ................ 20 93 33 75
Leif Lauersen …………. 40 81 72 43

Uge 19

Navn: _______________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________
Alder: ________

Andre vigtige oplysninger: (allergi, særlig medicin )
Forældre spisning fredag ___________antal

Forældrenes adresse og tlf. under lejren:

