DFUNK Outdoor – Gratis friluftstur for unge mellem 16 og 30 år
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en ungdomsorganisation, der arbejder for bedre
vilkår for unge flygtninge i Danmark. Udover politisk fortalerarbejde og debatskabende events
laver DFUNK også en lang række sociale tilbud for unge flygtninge.
Dette efterår inviterer vi på en frilufts-weekend fyldt med fede udendørsaktiviteter. Der vil
blandt andet være mulighed for at opleve smukke Stevns Klint, at sove ude i naturen og meget
mere. Der bliver også rig mulighed for at få nye bekendtskaber rundt om bålet.
Hvem?

30-35 unge med dansk- og flygtningebaggrund i alderen 16 – 30 år bosat i Region
Hovedstaden. Turen arrangeres og afholdes udelukkende af frivillige, som har lyst til at
tilbringe en sjov og aktiv weekend med andre unge fra forskellige steder i verden. At deltage på
turen er på eget ansvar.
Hvornår?
Fredag d. 5. oktober til søndag d. 7. oktober. Deltagerne vil modtage besked om tidspunkt for
afgang og hjemkomst, når de er tilmeldt.
Hvor?
Stevns Naturcenter. Alle deltagere bliver samlet op af en bus ved DGI-byen i København og
bliver afleveret samme sted søndag.
Hvad?

Der kommer til at være en masse sjove aktiviteter man kan vælge sig på samt der vil være
madlavning over bål og mulighed for at sove udenfor, hvis man har lyst til det. Såfremt man
hellere vil sove indenfor, er der plads til at alle kan det. Vi kan på forhånd afsløre, at der også
vil være nogle festligheder lørdag aften - dog uden alkohol, da alkohol ikke er tilladt på
friluftsturen. Deltagerne modtager et udførligt program og pakkeliste, når de er tilmeldt.
Hvad koster det?

Turen er gratis. Seks måltider er inkluderet (fra og med aftensmad fredag aften til og med
frokost søndag eftermiddag). Transport til og fra hytten er også inkluderet.
Det er dog en forudsætning, at man melder sig ind i DFUNK og støtter organisationen på den
måde. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Som medlem modtager du nyhedsbreve og tilbud
om weekend-events og kurser. Man kan enten melde sig ind ved at skrive teksten DFUNK til
1277 eller ved at gå ind på hjemmesiden testdfunk.dk/register.

Hvad kræver det?

Turen kræver ikke andet end at man har lyst til at møde nye mennesker og tilbringe en aktiv
weekend i naturen. De unge skal også være klar på selv at bidrage til madlavning, opvask og
rengøring. Hovedsproget på turen er dansk.
Tilmelding:

Udfyld dette link senest d. 23. september: https://goo.gl/forms/1YeqivakJg7vOM202
Der er begrænsede antal pladser, så skynd dig at formidle budskabet videre til andre unge. De
unge modtager svar på, om de har fået plads på turen pr. mail hurtigst muligt. Derudover vil de
unge blive kontaktet af en frivillig per telefon for at blive budt velkommen samt få mere info om
praktiske ting.
Hvis du har spørgsmål, kontakt Cheyenne Pratt på e-mail: cheyenne.pratt@dfunk.dk
De bedste hilsner,
Huda, Nadine, Christian, Tesfa, Marah, Muhammad & Julie – og resten af DFUNK Outdoorteamet

