
På den øde ø
Sommerlejr 2020

Har du også bare glædet dig helt kanon 
meget til årets sommerlejr? Så er du ikke 
den eneste!

På årets sommerlejr sætter vi kursen mod 
den eksotiske ø, Venø. Her skal vi møde 
Robinson Crusoe, som strandede på øen, 
efter hans skib for mange år siden gik på 
grund i et frygteligt uvejr. 

Han er blevet lidt underlig af at være så 
meget alene, så mon ikke han bliver glad 
for vores selskab. 

Rygterne går dog på, at Robinson Crusoe 
ikke er helt alene på øen. Kanibalerne 
ligger på lur, så vi skal passe lidt på. Men 
mon ikke det nok skal gå - vi er sammen 
om det her.

Tag med på eventyr på 
Robinson Crusoes øde ø

Lørdag d. 4. juli - onsdag d. 8. juli
Familiepicnic og sommerlejrafslutning: 8. juli kl. 16.00-19.30



Sommerlejr er vidunderligt!
En FDF-sommerlejr er årets lejrtur, hvor vi i 
kredsen tager af sted og har god tid til hinanden. 
Det er her, hvor alle børn har mulighed for at 
lege med dem, der er større eller mindre end 
sig selv. Og vigtigst af alt, så er det her, de møder 
voksne med noget på hjertet og voksne, der  
frivilligt giver sig god tid. 

Særligt program for de ældste: 
Robinson Ekspeditionen
2. væbnere, seniorvæbnere og seniorer kommer til at have et helt særligt 
program. De er nemlig deltagere i den store Robinson Ekspedition 2020. 
Her skal de dyste i blandt andet styrke, udholdenhed og kløgt for at 
overleve ekspeditionen og til sidst - forhåbentlig - stå som den endelige 
vinder. Mere info om særlig pakkeliste følger i deltagerbrevet, når vi 
nærmer os sommerlejren.

Corona-OBS!
Vi holder os selvfølgelig opdaterede 
om coronasmitte og giver jer besked, hvis 
der er ændringer for afholdelse af sommerlejr. Vi bestræber os 
på at holde sommerlejr på en måde, som er tryg for alle. Vi tager 
de forholdsregler mht. hygiejne, som vi kan, og prioriterer at have 
størstedelen af alle aktiviteter udendørs.



Praktisk info:

Sted
Sommerlejren foregår på Venøborg (Nørskovvej 7, 7600 Struer) i natur-
skønne omgivelser - et stenkast fra vandet. 

Tid
Sommerlejren lørdag d. 4. juli kl. 9.45 ved Venøfærgen på fastlandssiden. 
Man kan bruge facebookgruppen “Forældregruppe - FDF Holstebro 1. 
kreds” til at koordinere samkørsel. 

Tilmelding
Pris: 650 kr. pr. person
Tilmelding sker senest d. 15. juni via. 
https://fdfholstebro1.nemtilmeld.dk 
Det er muligt at søge økonomisk støtte for mindrebemidlede familier - se 
mere http://www.fdfholstebro.dk/praktisk-info 

Hvis vi mod forventning bliver nødt til at aflyse sommerlejren grundet 
coronasituationen, vil hele deltagerprisen selvfølgelig blive refunderet.

Deltagerbrev og pakkeliste 
Inden lejren modtager alle deltagere et brev med pakkeliste og andre 
vigtige informationer, så hold godt på mail, hjemmesiden og facebook. 

Sommerlejrafslutning
Sommerlejren slutter med en fælles familiepicnic, hvor forældre og 
søskende kommer på besøg og oplever de sidste timer af sommerlejren 
og det sidste lejrbål. Hver familie medbringer en skovturskurv til sig selv 
med både frokost, drikke, service og noget at sidde på. 

Forældre og søskende er velkomne onsdag d. 8. juli kl. 16.00-19.30

Forældrehjælp
På sommerlejren har vi brug for forældre der gerne vil give en hånd med, 
og tage del i oplevelsen på hele eller dele af lejren.
Der er primært brug for folk der kan gå til hånde i køkkenet.
Du kan tilmelde dig som forældre til Karsten på 21 85 17 37 eller karsten@
fdfholstebro.dk. - Du kan også kontakte Karsten hvis du gerne vil vide 
mere om opgaverne.



Kontakt
Har du spørgsmål til sommerlejren? 
Kontakt
 Karsten Melgaard: 21 85 17 37
 Allan Simmelsgaard Broe: 28 95 09 62
 Mail: kontakt@fdfholstebro.dk

Husk at tilmelde dig!

Tilmeldning: 
https://fdfholstebro1.nemtilmeld.dk  
Deadline for tilmelding: 15. juni 

For alle børn og unge i FDF!


