
 

Kalder alle pilte og væbnere nu er det igen tid til… 

GAMENIGHT! 
 

Som altid spiller vi hele natten og har ikke nogen fast sengetid og  

som altid er der, selvfølgelig, både pizza til aftensmad og 

morgenmad! 

Den nuværende situation med COVID-19 betyder der vil være 

nogle ændringer, i forhold til hvordan vi plejer at afholde det. Vi 

følger retningslinjerne og desværre betyder det pladsen er 

begrænset, og det er derfor ikke er muligt, at invitere en ven med 

denne gang.   

 

Vi glæder os allerede og håber du også vil være med igen!  

 

 

 

 

 

 

  

Hvad: Gamenight 

____ 

Hvornår: 25 – 26 

september  

____ 

Fra klokken 17 fredag 

til klokken 10 lørdag  

____ 

Pris 60 kroner, 

MobilePay 650236  

____ 

FDF VEJLE 4 

Søndermarksvej 53 
7100 Vejle 

53 63 63 37 

FDF-Vejle4.dk 

 

 



 
 
 

Tilmelding, klip den af og aflever den til din leder 

 Navn og FDF-klasse: 

Forældre navn og kontakt info:  

Allergier eller andresærlige hensyn: 

  

Praktisk info (til ens forældre):  

- For der kan være plads til alle må man ikke have skærme med større 

end 32”!  

- ALT hvad man medbringer, er på eget ansvar og man er selv ansvarlig 

for at det virker. Lederne hjælper gerne, men vi kan (desværre) ikke 

trylle.  

- Hvis man vil have internet skal have et LAN-kabel med. Vi har Wi-Fi, 

men det er forbeholdt enheder uden mulighed for trådet opkobling.  

- Hvis man på forhånd ved man gerne vil hentes før klokken 10 lørdag, 

aftaler man det med en leder, kan kontaktes på tlf: 53 63 63 37. Hvis 

man bliver hentet I løbet af natten, skal man huske at sige farvel til en 

leder, uanset hvad klokken er. Vi ved godt det lyder lidt rigidt og 

fleksibelt, men vi er altid til at snakke med! 😊 

- Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte Rasmus på 53 63 63 37. 

Tager han den ikke, er han bedre til at svare på SMS’er.  

 


