Lejrens telefon:
Vi kan kontaktes på tlf.: 6072 1860 Caroline eller
2241 6306 Casper
Vi beder forældrene om kun at
kontakte os på telefon i nødstilfælde.
Lejrens stab:

Lejrchef: Caroline Weber
Casper Jensen
Ledere: Cecilie Lundahl Jensen
Ejnar Rigelsen
Caroline Rigelsen
Tine Hvidberg Pedersen
Søren Hvidberg Pedersen
Stefan Rasmussen
Patrick Fog Andersen
Marc Halling
Caroline Rigelsen
Magnus Langkow
Hsiwen Chow
Mads-Kristian Storgaard
Georg Boye
Tanter:

Bo Teichert
Rikke Legarth
Mette Telling Rasmussen

Deltagerbrev til
sommerlejr
Kære
sommerlejrdeltager

Der er ikke længe til vi alle 68 skal af sted på sommerlejr,
så her er lige et par praktiske ord inden afgang.
Det er vigtigt at både du og dine forældre læser dette deltagerbrev så du får de rigtige ting med på sommerlejr.
Husk: Har du spørgsmål, så kontakt din klasseleder, som er
klar til at hjælpe.
Mødetid:
Lørdag d. 10 juli kl. 15.45 ved kredshuset.
Vi mødes alle iført forbundsskjorte.
Hjemkomst:
Lørdag den 17 juli kl. ca. 11.00 ved kredshuset.
Transport til og fra lejren:
- Vi kører i bus til og fra lejren.

Corona:
Vi opfordrer at børnene kommer med en negativ coronatest som ikke er ældre end 96 timer

www.FDF.dk/Hedehusene

Hvad skal du have med?
Her er en liste over de vigtigste ting du skal
medbringe.
Husk at mærke tøjet med navn.
























Forbundsskjorte (haves på ved afgang)
Sovepose (Varm ude sovepose)
Liggeunderlag
Lagen (er påkrævet på værelser)
Toiletgrej
Håndklæde
Undertøj
Strømper
Badetøj
Badehåndklæde
Shorts
T-shirts
Lange bukser
Bluser
Nattøj
Indesko
Regntøj
Sko og gummistøvler
Sovedyr
March & Lejr sangbog
Lygte
Tur taske
Dolk (ikke puslinge. Vi har låne dolke)

Det er en god idé at du selv er med til at pakke tasken .
Så ved du bedst hvad du har med og hvor det ligger.
Hvad skal du ikke have med:
Mobiltelefon, eller anden elektronik.
Der er en risiko for at tingene bliver væk i græsset eller
går i stykker under leg, og vi skal slet ikke bruge den
slags til noget på lejren. Det er på eget ansvar.

Indkvartering:
Puslinge og tumlinge sover inde
Pilte, væbner, seniorvæbner og senior sover ude
Lommepenge:
Er inkluderet i lejrens pris. Der er altså ingen
grund til at have penge med.
Sundhedskort/sygesikringsbevis/ særlige
hensyn:
Alle deltager skal have en kopi af deres sygsikring
liggende i deres tasker
Er der specielle forhold vi bør kende til, bedes dette oplyst til barnets leder inden afrejse. f.eks. medicin.
Bagage:
Det er vigtigt at bagagen er pakket således at barnet selv kan bære den. Den bedste form for
bagage er en rygsæk.
Sommerlejr på internettet:
Følg med i lejren på vores hjemmeside hvor der
også kan der sendes beskeder direkte til lejrens
deltagere. www.FDF.dk/Hedehusene

