ØSTRIG 2019
Det er nu blevet tid til at tilmelde sig sommerens helt
store FDF-oplevelse. Det bliver et brag af en lejr, når op
mod 300 forventningsfulde FDFere fra Landsdel 3 samles
i Alperne den kommende sommer.
En stor landsdelslejr
Udlandsturen til Østrig er en lejr for hele landsdel 3, som
dækker Midt- og Vestjylland. Lejren er for alle væbnere,
seniorvæbnere, seniorer samt deres ledere.
Transport
Turen til Østrig starter lørdag d. 6. juli og foregår i busser,
lige til lejrpladsen. Vi er fremme søndag middag. Din leder
får i ugerne op til turen besked på hvor og hvornår din
kreds bliver samlet op af bussen – og hvornår i er hjemme
igen søndag d. 14. juli. Busserne har vi hele uge, så vi nemt
kan komme rundt og opleve en masse spædende ting.
Lejrpladsen
Vi skal bo på en lækker lejrplads beliggende i 900 meters
højde ved et stort spejdercenter, i nærhede af storbyen
Innsbruck. Lejrområdet er omgivet af en kæmpe olympisk
bobslædebane, som snor sig ned langs bjergsiden. Lejrpladsen har adressen: Trioler Pfadfinderzentrum, Heiligwasserwiese 5, A-6080 Igls. Der er toiletter, bade- og
vaskemuligheder. Vi skal alle bo i medbragte telte, som
kredsens ledere sørger for at tage med.
Oplevelseslejr for alle
Turen til Østrig er en oplevelsestur! Sammen med en masse andre FDF’ere fra vores landsdel, besøger vi et naturrigt
område med rigtig mange seværdigheder, forlystelser og
oplevelser.
Hver dag er en ny oplevelse
Hver dag er der nye seje, spændende, flotte, vilde og
hyggelige udflugter! Her kan bl.a. nævnes bjergvandring,
gletsjer-vandring, sightseeing i gamle byer, besøg i katolske kirker, ture i bjerglifte, skønne udsigtsposter, badesøer,
zoo, museer, byture og meget mere end man kan nå på en
uge...
Mad
Vi hjælper hinanden med at laver maden. Hver enkelt
kreds får tildelt en dag, hvor de er med til at lave maden
til alle de andre, så vi de øvrige dage har mere tid til oplevelserne i alperne. Vi har nogle dygtige køkkenfolk med,
som søger for at vi ikke mangler noget.

Landsdel 3

Lejrbål og andagter
Ud over udflugter og en lejrplads på toppen, byder aftnerne på skør og sjov underholdning og hyggelige events.
Daglige andagter sætter oplevelserne i perspektiv og giver
stof til eftertanke.
Altid tryg
Alle kredse deltager med ledere, som står med ansvaret
for kredsens deltagere. Børnene vil derfor altid være i
trygge og velkendte hænder.
Særlige hensyn og forsikring
Alle skal medbringe eget pas og sygesikringsbevis.
Vi opfordrer alle til selv at tegne en rejseforsikring, da FDF
og lejren ikke har nogen rejseforsikring.
Pris
Deltagerprisen inkluderer: Transport til og fra Østrig,
overnatning, mad, transport rundt i området, alle udvalgte
udflugter, entréer, aktiviteter, underholdning, snacks, kaffe
og et mærke til skjorten.
2500 kr
Din pris er ____________________________________________

Tilmelding
Tilmeld dig senest d. 15. marts
via https://fdfholstebro1.nemtilmeld.dk/73/
Tilmeldingen er bindende. Der betales 1000kr ved tilmelding – det resterende beløb opkræves af kredsen.
Det skal du have med
Du skal huske at pakke følgende: Alm. sommertøj + varmt
tøj til aften, hvor det bliver koldt. Toiletsager, liggeunderlag og sovepose. Godt fodtøj, som du er vant til at gå i.
Det er ikke nødvendigt med vandrestøvler, med mindre
du skal med på vandreture. Godt regntøj. FDF-skjorten og
M&L-sangbogen. Spisegrej og en drikkedunk + lille turtaske.
Mere information
Alle kredse har en holdleder. Her kan du stille spørgsmål
og få svar, så du bliver helt klar til Østrig 2019.
Kontaktinfo til kredsens holdleder - også når vi er i Østrig.
Kredsens holdleder er
______________________________________________________

