
 

 Frederiksberg Sogns Ungdomskreds 

 er et ungdomsarbejde i tilknytning til  

 Frederiksberg Kirke. 

                                                                            www.ForSejeUnger.dk  

 

SOMMERLEJR  
på  

ASNÆS  
   

den 27. juli – 4. august 2018 

for børn og unge i alderen 7-14 år. 

Er du 15 år eller derover er du velkommen som medarbejder på sommerlejren.  

  Nærmere orientering og praktiske oplysninger følger   
på e-mail i slutningen af juni.  

Har du lyst at tage med, men kniber det lidt med økonomien, har vi mulighed for at hjælpe dig. 

Er du medlem af FSU er prisen 650 kr. hvoraf 150 kr. betales ved tilmelding. 

Er du ikke medlem af FSU er prisen 790 kr.  
hvoraf 150 kr. betales ved tilmelding. 

 Ring eller skriv til os hvis du vil med. 

 

På medarbejdernes vegne 

Kærlig hilsen  

Rikke Lykke Lundblad Rikke Lykke Lundblad Rikke Lykke Lundblad Rikke Lykke Lundblad     
Tut og Jørgen LundbladTut og Jørgen LundbladTut og Jørgen LundbladTut og Jørgen Lundblad    

 Frederiksberg Sogns Ungdomskreds 

E-mail: rik.lu@hotmail.com  Adresse: Humlehaven 57, 2500 Valby, Tlf. 51 64 76 34 

Asnæslejren, Asnæs Skovvej 23, 4400 Kalundborg, www.asnaeslejren.dk 

 
Tilmelding til sommerlejr 2018 senest den 15. juni – se bagsiden 

!!!!  Husk betaling af depositum inden 14 dage  !!!! 

FSU 



  

  Tilmelding sommerlejr 2018   

 den 27. juli – 4. august 2018 på Asnæslejren 
        

 Deltagers fulde navn:  ………………………………………………………… 
 
 Adresse og postnummer: ……………………………………………………… 
 
 Cpr. Nummer: ………………………………………………………………….. 
 
 E-mailadresse…………………………………………………………………… 
  
 Egen læges navn: ………………………………………………………………. 
  
 Kontaktperson: …………………………………………………………………. 
 (hvis I selv er ude at rejse så en kontaktperson der er hjemme) 

  
 Telefon på kontaktperson: ……………………………………………………… 
 

  

Depositum kr. 150,- kr. betales til FSU’s konto i Nordea reg. nr. 1329 konto  
0259 102 243  -   -   Husk oplys tydeligt navn. 

 

Hvis depositum ikke modtages inden 14 dage annulleres tilmeldingen. 

JA  /   NEJ   Jeg har mulighed for selv at hente og bringe vores barn på lejren hvis der er brug 
for, hjælp til transporten til og fra Frederiksberg.  
 
JA  /   NEJ   Er deltagers højde under 135 cm?  Hvis ja: I skal selv medbringe selepude til bilen.  
 
JA  /   NEJ   Særlige forhold vi skal være opmærksom på  -  fx sygdomme, medicin, allergi, 
problemer om natten, hjemve eller andet af betydning for dit barns trivsel. 
 
Beskriv eventuelle forhold:   ……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
JA  /   NEJ   Jeg giver tilladelse til, at mit barn må bade under opsyn samt være passager i privat 
bil. 
  
JA  /   NEJ   Jeg giver tilladelse til, at foto fra lejren med mit barn, må benyttes på FSU’s 
hjemmeside, i FSU program, i Ferieavisen på Frederiksberg og Sommer på Frederiksberg. 
 
JA  /   NEJ   Mit barn må meldes ind i FSU – Frederiksberg Sogns Ungdomskreds. Kontingent 
udgør 125 kr./halvår.  
  
Hvis elektronisk fremsendelse:   
Navnet på den person der har udfyldt denne oplysningsseddel: ………………………………… 
 
Hvis fremsendelse med posten:  
Hjemmets underskrift…………………………………………………………………………. 
 


