Deltagerbrev til sommerlejr 2020
Kære sommerlejr deltager
Nu er det endelig ved at være tid til årets sommerlejr, og det sidste der mangler er lidt
praktisk information.
Sommerlejren består i år af dagsaktiviteter fra kl. 8.30 til 17.
Du skal spise morgenmad hjemmefra og have frokost madpakke og drikkedunk med
hver dag.
Udover dags aktiviteterne har vi spurgt om deltagerne havde lyst til at overnatte
mandag, tirsdag og onsdag. Det er der mange der har svaret at de gerne vil.
Al overnatning foregår i telt eller bivuak.
Hvis du skal overnatte, så skal du medbringe liggeunderlag, sovepose, toiletgrej og
håndklæde samt skiftetøj.
Vi sørger selvfølgelig for aftensmad. morgenmad og frokost til dem der overnatter.
Og så er der klassedage torsdag-fredag.
Her tilbyder vi også overnatning, men det foregår et andet sted end på selve lejren.
Her skal du også medbringe liggeunderlag, sovepose og toiletgrej.
Tid og sted
Søndag d. 5 klokken 08.30 til fredag d. 10 kl. 17.00.
For dem som ikke overnatter på lejren starter alle dage kl. 08.30 og slutter klokken
17.00. Aflevering/afhentning sker ved spejderområdet i Hedeland. Indkørsel fra
Brandhøjgårdsvej, 500m syd for Hovedgaden. Der
står FDF flag ved indkørslen.

Overnatning
På lejren har vi gjort det muligt at overnatte.
Overnatningen er frivillig, og såfremt man om
eftermiddagen hellere vil hjem og sove, så ringer vi
bare hjem. Vi kommer ikke til at kæmpe de store
hjemvé kampe, men vil selvfølgelig opfordre til at
man holder fast i sin beslutning om at sove på
lejren.
Hvis man ikke har tilmeldt sig overnatning, men
gerne vil prøve det alligevel, så kigger vi på hvad
der er ledigt. Kom og sig det til os om morgenen.

Elektronik
På sommerlejren er vi sociale med dem, der er omkring os, hvorfor vi anbefaler at lade
telefonerne blive hjemme. Vi tager ikke ansvar for elektronik eller penge, der er med
og som let kan blive væk i græsset under leg og aktiviteter.
Al kontakt mellem forældre og børn foregår via lederne, ring til os, i stedet for at ringe
til dit barn.
Besøg på lejren
Vi vil gerne vise rundt på lejren, men ikke imens vi har aktiviteter, og ikke alle på en
gang. Efter kl.17 er forældre til at kigge ind og få en rundvisning, men tag fat i en leder
først, og husk vi er der alle dage..

Sygdom og smittespredning
På sommerlejren vil vi have stor opmærksomhed på hygiejne. Vi vil løbende holde
inventar og redskaber rene, men den vigtigste faktor for at begrænse evt. smitte er
deltagerne. Derfor vil vi ofte sende alle afsted for at vaske hænder grundigt.
Hvis du eller nogen i din omgangskreds bliver syge eller viser tegn på at være syge, så
skal du blive hjemme fra lejren og give os besked med det samme. Vi tager ikke nogen
chance. Hvis en deltager i løbet af lejren viser tegn på sygdom, vil vi ringe til forældre
med det samme og aftale afhentning. Indtil det kan lade sig gøre vil vi isolere
deltageren.

Hjemmeside og facebook
Vi prioriterer at lave aktiviteter med deltagerne, fremfor at være på facebook.
Vi håber at kunne lægge billeder på hjemmesiden om aftenen når programmet er slut,
så I skal ikke sidde og vente på opdateringer hele tiden.

Kontakt til lejren
Du kan altid ringe til os på følgende numre:
Casper: 22 41 63 06
Stefan: 26 84 59 88

Pakkeliste til dagsaktiviteter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FDF skjorte
Sangbog, hvis du har
Gode sko til at vandre i
T-shirt
Bukser/shorts
Varm trøje
Regntøj
Solhat/kasket
Solcreme
Drikkedunk
Madpakke

Pakkeliste til overnatning:
●
●
●
●
●
●
●

Sovepose
Liggeunderlag
Nattøj/t-shirt til at sove i
Toiletgrej
Håndklæde
Sovedyr
Skiftetøj (strømper, underbukser,
t-shirt)

Pakkelister og information til klassedage torsdag-fredag
Dagsrygsæk
Drikkedunk, madpakke, solcreme og tøj til vejret (evt. regntøj, det er jo dansk sommer
og vi er udendørs hele tiden)
Overnatning
Sovepose, liggeunderlag, skiftetøj og toiletgrej. Hvis du skal sove på lejren hele ugen,
så husk at pakke til alle dage.
Klassedage:
Torsdagen vil der blive afholdt tur-dag i klasserne, så denne dag bliver lidt anderledes
Puslinge/Tumlinge
Vi skal sammen overnatte i Fjordhytten i Roskilde. Hvis man ikke har lyst til at
overnatte, skal man hentes ved Fjordhytten kl. 17
Man skal derudover medbringe sovepose, lagen, badetøj, gode vandresko, og en
turtaske.
Pilte skal på cykeltur med overnatning. Medbring cykel og cykelhjelm, badetøj og
håndklæde, sovepose, liggeunderlag og tandbørste.
Væbnere skal på cykeltur med overnatning. Medbring cykel og cykelhjelm, badetøj og
håndklæde, sovepose, liggeunderlag og tandbørste samt turtaske.
Seniorvæbnere/seniorer skal på cykel med overnatning. Medbring cykel og
cykelhjelm, badetøj og håndklæde, sovepose, liggeunderlag og tandbørste samt
turtaske.

