
Sankt Hans og 40 års-jubilæum

hos FDF Vejen

Sankt Hans: 24. juni, 16:00-21:00

Overnatning: 24.-25. juni

Todelt arrangement for kredsens medlemmer, forældre, søskende og

udefrakommende, f.eks. gamle FDF’ere, ledere eller andre

interesserede. Dog er det kun kredsens medlemmer, forældre og

søskende som kan deltage i overnatningen.

Sankt Hans og jubilæum

Fredag den 24. juni afholder FDF Vejen igen Sankt Hans efter et par

år med corona og diverse andre udfordringer. Her vil være adgang for

alle. Bålet tændes klokken 17:00 og der er derfor mulighed for

ankomst fra klokken 16:00. Deltagerne opfordres til at tage en let

aftensmad med, som kan nydes omkring bålet mens båltalen holdes.

Der vil være aftensmad til dem, som skal overnatte på

jubilæumslejren. Efter båltalen vil tirsdagsholdet fremvise et

musikalsk nummer og onsdagsholdet vil opføre en række sketches.

FDF Vejen håber at kunne skaffe en eller to båltalere, som kan sige et

par ord om FDF Vejen eller foreningslivet generelt, således at det

bliver en kombineret fejring af Sankt Hans og kredsens 40

års-jubilæum. Arrangementet slutter senest 21:00, men man er

velkommen til at gå før.

Jubilæumslejr

Efter Sankt Hans-arrangementet vil der være en glidende overgang til

en overnatning i Spidsen. I løbet af aftenen vil der være aftensmad til

de deltagende og der vil derudover være fælles morgenmad lørdag. Vi

forventer at være færdige omkring klokken 10 lørdag formiddag. Da

det er en meget kort lejr er der ikke noget tema eller nogle fastlagte



aktiviteter ud over Sankt Hans arrangementet, men der er i kreds

hytten mulighed for at spille kort, brætspil eller lege i skoven eller på

legepladsen.

På denne overnatning er forældre og søskende meget velkomne til at

overnatte, dog skal børn under 6 år som ønsker at overnatte have en

voksen med. Da vi kun råder over 2 store indendørs lokaler ser vi

helst, at familiegrupper overnatter udenfor, gerne i eget telt. FDF

Vejen kan stille to patruljetelte med plads til 8 personer i hver til

rådighed hvis en familie skulle ønske at deltage men ikke har et telt.

Der vil også være mulighed for at overnatte i shelter, og der vil være

mulighed for, at børn kan overnatte indendørs. Medlemmerne kan

selvfølgelig stadig overnatte uden forældre ligesom til en almindelig

lejr.

Prisen for Jubilæumslejren er 75 kr. pr. barn og 100 kr. pr. voksen.

Deltager man kun i Sankt Hans arrangementet er det gratis.

S.U. senest 8. juni af hensyn til indkøb og planlægning af sovepladser.

Det er kun nødvendigt at tilmelde sig Jubilæumslejren. Tilmelding

bedes sendt til fdfvejen6600@gmail.com.

Det er frivilligt om man vil/kan komme, men det ville være dejligt med

opbakning. Hvis tidspunktet bliver for sent for nogen, må man godt

komme i den tidslængde der passer familien. Man kan også vælge at

overnatte hjemme, men formålet med, at forældre og søskende kan

deltage er, at medlemmerne bliver trygge ved at overnatte i

kredshuset med henblik på senere, i forbindelse med andre lejre, at

kunne gøre det alene.


