
 

 

 

 

Inviter dine venner med på sommerlejr 
Hvis du har nogle naboer, klassekammerater, fætre, kusiner eller andre 

personer, du kunne have lyst til at få med på Klinteborg, er du velkommen til 

det. 

 

Jo flere der kommer med på 

Klinteborg - jo sjovere bliver det. 

 

Sidste år var vi over 200 

deltagere og vi satser på endnu 

flere i år. 

 

 

 

 

 

 

Værd at vide 
FDF K 19 - Vanløse er en af landets største FDF-kredse. Vi har lidt over 250 

medlemmer fordelt på alle aldre. Kredsens ledere er alle frivillige, som har 

lyst til at arbejde med børn og unge. 

 

Vi holder til i lokalerne ved Vanløse Kirke, Ålekistevej 156, 2720 Vanløse 

 

Har du spørgsmål, kan 

du spørge lederne eller 

finde flere oplysninger 

på kredsens hjemmeside: 

www.FDFK19.dk 

 

 

 

Tilmelding til  

sommerlejr på  
Klinteborg 2016 

og Hyttelejr 

 

 

 

 

 

Børnene om Klinteborg 

”Bare for fedt - for vi får en 

pause fra far og mor!”  

2. pusling (6 år) 

Tilmelding senest 

28. april! 

file:///C:/Users/Gaarde/Desktop/www.FDFK19.dk


 

Deltagelse 
 Jeg skal med på både Klinteborg og Hyttelejr: 25. juni - 8. juli 

 

 Jeg skal kun med på Klinteborg: 25. juni – 2. juli 
 

 Jeg skal kun med på Hyttelejr: 3. juli – 8. juli 

Om mig selv 
Navn   

Patrulje i FDF  Mdl.nr  

Adresse  

Postnummer  By  

Telefonnummer  

Forældre e-mail*  

CPR-nummer  

Sidste stivkrampevaccination   

Medicin?  Allergi?  

Tåles penicillin?  Tåles bedøvelse?  

Køresyge?  Læges navn  

Bemærkninger  

*Deltagerbrev sendes til e-mail angivet, i begyndelsen af juni måned. 

Mine forældre (i sommerlejrperioden)  

 Far eller mor er på ovennævnte adresse 
 

 Far eller mor er på følgende adresse 

Navn  

Adresse  

Postnummer  By  

Telefonnummer  

 

Transport til og fra Klinteborg 
Der vil være fællestransport til lejren. Hvis nedenstående IKKE er udfyldt, 

forventer vi at du ønsker fællestransport. 

 EGEN transport ud - bringes til lejren d. ____ kl. ____  

 

 EGEN transport hjem - hentes på lejren d. ____ kl. ____ 

Eventuelle oplysninger om egen transport _____________________ 
 

Transport til og fra Hyttelejr 
Til lejren kører vi i forældre biler. Hjem kører vi fælles med bus. 

 Mine forældre har bil og kan have _____ børn med udover mig 

 

 EGEN transport hjem - hentes på lejren d. ____ kl. ____ 

Eventuelle oplysninger om egen transport _____________________ 
 

Min fars eller mors underskrift ____________________________ 

Forældre kan hjælpe på Klinteborg og Hyttelejr 
God mad, masser af hygge, aktiv sommerferie, 

fællesskab, være med til at gøre en forskel... 

Lyder det fristende? Du kan blive Tante eller 

Onkel i lejrens køkken, mens dit barn har den 

fedeste sommerlejroplevelse. 

 

Tag fat i dit barns Leder og få mere info. 
OBS! Begrænset antal pladser – dit barn skal være min. 1. pusling 

---------------------------------------------------------------------- 

Priser  Klinteborg = 850 kr.  Hyttelejr = 450 kr. 

 Klinteborg og Hyttelejr’ = 1.050 kr. (inkl. 250,- rabat) 

 (50,- kr. ekstra rabat ved barn nummer 2-9 fra samme familie). 

Betaling SENEST 26. maj 

FDF K 19-Vanløse, Bent Byskov, Harboørevej 13, 2720 Vanløse 

Giro: type +01 gironr: 3 10 81 55; Netbank reg/konto: 1551-3108155 

Anfør: Barnets navn & nr. + Klinteborg/Hyttelejr 2016 


