
Et rigtigt 
eventyr



    Der var engang..  
..en FDF kreds som skulle afsted på en 
eventyrligt sommerlejr. - På denne tur skulle 
både børn og voksne få oplevelser som de ej 
plejer. 

1. Eventyrets tid og sted 
Alle børn skulle møde glade op onsdag den 13/05 kl. 19:00 
med fyldte maver, og først afhentes igen lørdag den 16/05 
kl. 13:30 - lige til at give forældre rolige nerver.  
Dette eventyr har sin spæde start i Skrænten - 
Gultentorpvej 40A, 9260 Gistrup - altså lejrens hytte,  
herfra alle aktiviteter og oplevelser måtte starte hvad de end 
måtte nytte. 

2. Kontakt til omverdenen  
Ingen børn mobiltelefon må medbringe - tlf. 2010 0644 er 
lejren nød, læg evt. en besked - vi vender tilbage - idet 
dækningen ikke er for sød! Hvis børn sygdom eller hjemve 
måtte få, forældre fortvivle må ej, lejrens ledere på pletten er, 
og forældre kontaktet vil blive hvis trøst ej går som en leg. 

3. Proviant til gode tider 
For at forsøde handlingen i dette eventyr modtager vi gerne 
20 boller eller en bradepandekage, og børn fortvivl må ej - 
bare rolig, ingen forældre må ikke smage! 

4. Udstyrsliste for en eventyrer 
Alle børn må medbringe tøj til det lunefulde danske vejr, der 
kan tåle alt, herunder maling, vand og bål - altså gammelt tøj 
blev der kaldt. - Husk desuden regntøj, undertøj, nattøj, 
strømper, indefodtøj, håndklæde og forglem ej, sovepose, 
stræklagen, pude, sovedyr, FDF-skjorte, sangbog, lommelygte 
og toiletgrej.  
Ingen børn må og skal medbringe mobiltelefon, anden 
elektronik og slik! - Hvis dette alligevel sker - pas på heksen - 
hun kan give dig et ordentligt stik! 

5. Pris 
Prisen for dette spændende eventyr, ender på 200 danske 
kroner - altså ikke dyr, vi modtager kontant, Swipp eller 
MobilePay - alt det teknologiske hyr! - Og husk at anføre 
barnets navn, og send oplysninger pr. mail, så vi undgår et 
stort postyr. 

6. Tvivlspørgsmål 
Skulle der opstå spørgsmål, specielle hensyn til et barn, eller 
måtte vi have noget forglemt, så stå endelig frem, råb op og 
spørg - så sammen vi finder en løsning nemt. 

 
Se, det bliver et rigtigt eventyr! 


