
Hej  _____________  

Vi glæder os til vi sammen skal rejse Jorden rundt. Vi skal være på Møgelø - verdens 
bedste øde ø. Vi skal hygge, lege, grine, pjatte, lave bål, spise slik og synge sange til 
lejrbålet.  

Puslinge og tumlinge skal mødes tirsdag d. 30. juli 2019 kl. 10.00 på p-pladsen ved landsiden af Møgelø, 
Møgeløvej 33, Gl. Laven, 8600 Silkeborg.  

Medbring: Gyldig færgebillet(vedlagt)udfyldt med navn, FDF skjorten, March & Lejr sangbog, toilettaske 
med indhold til personlig hygiejne, kopi af sygesikringskort i toilettasken, sovepose, evt. pude, lagen, nattøj, 
din ynglings bamse, håndklæde, badetøj, sandaler, solcreme, solhat, løbesko, regntøj, gummistøvler, varm 
trøje, skiftetøj, undertøj, strømper, lommelygte, drikkedunk, evt. dolk, lille tur rygsæk.  

*Medbring kage/boller – hvis du har skrevet det på tilmeldingen.  

*Medbring blomsterkrans, hawaiiskjorte, kulørt bluse, kulørte 
shorts/nederdel/kjole, bast skørt el.lign.(hvis du har noget) til vores Hawaii fest 
torsdag aften.  

Husk navn i alt dit tøj og grej. 

Du skal ikke have lommepenge med, da TUT penge inkl. lommepenge, når vi tager 
på tur, er indregnet i deltagerprisen. 

Lad mobilen blive hjemme, da det er dyrt at ringe i udlandet J 

Det er dejligt at få brev hjemmefra. Breve kan lægges i lejrens postkasse på landsiden – hvis brevet 
sendes som Quick brev er adressen ”Deltagerens navn”, JUULSBORG, Møgeløvej 33, 8600 Silkeborg.  

Hjemrejse:  

Dine forældre og evt. søskende skal hente dig fredag den 2.8.2019, hvor de skal møde op på landsiden ved 
Møgelø fra kl. 14.30 – og inden kl. 16.00, hvor den sidste båd sejler til Møgelø. Forvent ventetid ved 
færgen. Vi skal være ude, så husk tøj efter vejret. På øen kan du vise din familie lejren. De skal selv 
medbringe picnictæppe, service og kaffe/kage til din egen familie. Kl. 16.30 holder vi et fælles 
afslutningslejrbål udenfor på øen, hvorefter vi ca. kl. 17.30 begynder at sejle jer tilbage til fastlandet, og 
siger tak for en dejlig lejr.  

Hvis du har spørgsmål inden lejren, så ring til Julie Frydenlund på mobil 31 20 40 05 eller send en sms. 

Under lejren kan dine forældre i nødstilfælde ringe til Julie Frydenlund på mobil 31 20 40 05 eller Rasmus 
Frydenlund på mobil 29 44 76 10. 

Hilsen 

Lederne i FDF Silkeborg 1. Kreds 


