
Et døgn i ødemarken… 

 

Så er tiden kommet, til at vi skal på novemberlejr, og det er kun for 

væbner, seniorvæbner og senior. Vi skal overleve, hygge, være 

udenfor, og undvære vores telefoner i 24 timer!  

Vi mødes alle ved p-pladsen på adr. Frederikshåbvej 41, 7183 
Randbøl, fredag d. 22/11 kl. 17.00. I skal hentes igen lørdag d. 23/11 
kl 17.00 – samme sted. 

Det er vigtigt at jeres bagage kan 

bæres på ryggen, da vi skal gå hen til 

stedet hvor vi holder lejr (mangler du 

en rygsæk, så spørg din leder. Vi har 

nogle man kan låne). Medbring kun 

det du skal bruge for at kunne 

overleve 24 timer i november (vigtigt 

med et par gode gå-sko evt. 

vandrestøvler, og varmt tøj).  

Lejren koster 125kr, de skal 

overføreres til FDF’s konto 1551 – 5200401369 el. mobilepay 84313 

Vi glæder os til at se dig, det bliver fedt!! 

Kærlig Hilsen Lederne  

P.S. Meld hurtigt tilbage om du kommer, senest d. 20/11. 

Tilmeldingen skal ske på sms til enten JK 2073 3167, Line 2183 

7859 eller Susanne 5239 7800, sammen med indbetalingen.  
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Pakkeliste: 

Sovepose 

Liggeunderlag 

Varmt nattøj 

Varmt tøj 

Regntøj evt. skitøj  

Sko der er gode at gå i 

Tandbørste, tandpasta 

Lommelygte 

Drikkedunk 
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