
CFA er en årlig aktivitet, som giver aktive CISV'ere mulighed for at mødes og nye medlemmer 
mulighed for at opleve, hvad CISV handler om. CFA er fire dage med masser af sjov og leg, og alle 
går hjem med et godt indtryk af, hvad CISV er, og ofte med et helt nyt netværk af venner. 
 
 
KORT OPSUMMERING 

• Der	afholdes	i	år	to	lejre	opdelt	efter	alder	(10-12-årige	for	sig	og	13-15-årige	for	sig) 
• De	to	lejre	skal	være	på	kolonier	på	Torø	ved	Assens 
• CFA	afholdes	søndag	d.	17.	til	onsdag	d.	20.	oktober	2021 
• Pris:	800	kr.	pr.	deltager 
• Der	vil	blive	mulighed	for	at	deltage	i	fællestransport	til	og	fra	CFA 
• Tilmelding	foregår	på	www.cisvportal.dk	og	åbner	lørdag	d.	14	august	2021	kl.	12 
• Deltagerne	skal	tilmeldes	den	aldersgruppe,	der	passer	med	deres	alder	i	oktober	2021 

 
CFA foregår i efterårsferien, fra søndag d. 17. til onsdag d. 20. oktober 2021. Der bliver afholdt to 
separate CFA'er, hvor deltagerne vil blive delt op i aldersgrupperne 10-12 år og 13-15 år. Begge 
lejre skal være på kolonier på Torø ved Assens. 
 
Tilmeldingen til CFA 2021 åbner lørdag d. 14. august kl. 12.00 og vil foregå elektronisk på 
www.cisvportal.dk. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet og der 40 pladser til hver 
aldersgruppe. Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at tilmelde sig før dette tidspunkt og at 
tilmelding kun kan foregå i det officielle arrangement på medlemsportalen. Det er ikke et krav at 
være medlem af CISV for at deltage på CFA. Hvis dit barn ikke er medlem af CISV, skal du oprette 
dit barn med en hjælperprofil, såfremt du ikke ønsker at købe et medlemskab. Du kan med fordel 
oprette profilen i god tid. 
 
Ved tilmeldingen beder vi jer om, at være omhyggelige, da det er vigtigt for os at have de korrekte 
oplysninger på deltagerne. Sørg derfor for at tilmelde det ønskede barn og ikke en anden profil fra 
et familiemedlemskab. Sørg desuden for at den email, der er tilknyttet barnets profil, bliver tjekket 
regelmæssigt, da al information fra os bliver sendt til denne mail i tiden frem til CFA. 
 
 
Efter tilmelding vil der blive sendt en opkrævning ud via medlemsportalen. Det koster 800 kr. at 
deltage på CFA. Beløbet dækker kost og logi samt evt. deltagelse i fællestransport. Vi gør 
opmærksom på, at beløbet ikke refunderes efterfølgende i tilfælde af afbud, sygdom m.m. 
 
 
Der er mulighed for at deltagere kan afleveres og hentes direkte på lejrstedet. Desuden vil der 
blive arrangeret fællestransport fra de større byer. Nærmere information om ankomsttidspunkt og 
adresse følger senere, det samme gælder for tilmeldingen til fællestransport. 
 
 
Igen i år vil det være muligt at købe CFA T-shirten. Der vil blive sendt yderligere informationer ud 
om dette efter tilmelding. 
 
 
Vi vil løbende holde øje med udviklingen ift. corona og tilpasse planlægningen efter dette. Vi sikrer 
at de gældende retningslinjer vil blive overholdt på lejren. Vi satser stærkt på at det bliver muligt at 
afholde CFA i år, men følger smitteudviklingen i løbet af efteråret. Skulle CFA blive aflyst, vil 
deltagergebyret blive refunderet. 



 
 
Hvis du efter tilmeldingen bliver nødt til at melde afbud til CFA, bedes du hurtigst muligt meddele 
dette til os på cfaudvalg@gmail.com, da der normalt er venteliste for at komme med. Vi forventer 
at alle deltagere er til stede på hele CFA. Såfremt dit barn ikke har mulighed for at deltage alle 
dage, bedes du kontakte os i forhold til at blive skrevet på venteliste, da vi prioriterer deltagere, der 
kan være med hele tiden. 
 
 
Eventuelle spørgsmål rettes til cfaudvalg@gmail.com 
 
 
Mange hilsner fra 
CFA-udvalget 
Birgitte, Johan og Sonja 
 


