Kære sommerlejrdeltager
Nu er det ved at være tid til årets sommerlejr, og vi glæder os helt vildt til at rejse
rundt i eventyrenes verden sammen. Mon vi møder en drage eller en prinsesse?
Eller måske en gammel heks?...
Her følger nogle praktiske ting, som du og dine forældre skal læse godt igennem.
AFREJSE
Precamp for væbnere.
Vi tager afsted fra Brønshøj Sognehus fredag den 26. juli.
Vi mødes kl. 17.30, og bussen kører kl 18.00.
Du skal have spist aftensmad hjemmefra, men medbring en snack og drikkevarer
til senere.
Hovborg for puslinge, tumlinge og pilte.
Vi tager afsted fra Brønshøj Sognehus lørdag den 27. juli.
Vi mødes kl. 10.30, og bussen kører kl 11.00.
Husk at medbringe madpakke og drikkevarer – pakkes i turrygsæk.
HJEMREJSE
Vi kommer samlet hjem lørdag den 3. August
Vi tager afsted fra Hovborg kl. 11.00 og regner med at være i BSH omkring kl. 15.00.
Der skal dog tages højde for at vi kan være forsinkede.
Besked om dette vil blive givet på Facebook.
Hvis I regner med at hente jeres barn på Hovborg skal dette meddeles
sommerlejrudvalget på SLU@k25.dk inden afrejse. (hvis det ikke er gjort ved
tilmelding)
LOMMEPENGE
Vi har selvfølgelig vores egen biks, hvor du hver dag kan snolde dine penge op! I
deltagerprisen er der indlagt 35 kroner til brug i biksen.
Der ud over vil der ikke være behov for lommepenge…
MOBILTELEFONER
Lad den blive hjemme – du kommer ikke til at kede dig!
Du får ikke brug for mobiltelefon – og vi henstiller til at puslinge, tumlinge og pilte
ikke får mobiltelefon med.
Væbnere og seniorvæbnere vil dog få brug for mobiltelefon under pre-camp.
Skulle det alligevel ske, at du bliver kontaktet af dit barn, uden de samtidig er
sammen med en leder, beder vi dig kontakte lejrchefen, før du foretager dig
yderligere.

NØDTELEFON
I nødstilfælde kan i kontakte lejren ved at ringe til
lejrchefen Jakob Christensen på telefon 25288046.
Børnene får ikke mulighed for at ringe hjem.
POST OG ADRESSE
Vi anbefaler, at forældre sender enten postkort eller mails til børnene under lejren.
Mails kan sendes til følgende mailadresse: sommerlejrk25@gmail.com
Undlad venligst at sende slik og gaver, hvis i gør det alligevel, så send til hele lejren
– vi bliver 181 deltagere!
Postadresse:
”deltagerens navn”
FDF-klasse
FDF K25 Brønshøj
Hovborg
Gustav Petersensvej 3
Hov
5953 Tranekær
MEDBRINGES/AFLEVERES
Sygesikringsbevis og evt. dolk afleveres ved afgang til lederne.
EFTERMIDDAGSSNACK
Vi vil meget gerne have nogle af jer forældre til at bage en portion muffins el.lign.
som børnene kan få når de ankommer til lejren. Afleveres ved bussen.
SOMMERLEJRMÆRKE
Vi anbefaler at mærket syes på FDF-skjortens venstre ærme.
Hvis du ikke har fået dit sommerlejrmærke til sommerfesten, kan du få det når vi
tager afsted på sommerlejr.
PAKKELISTE
Vedlagt dette brev er en pakkeliste, så du kan se, hvad du skal have med på lejr.
Vær opmærksom på at der er en ekstra pakkeliste til piltene, da de skal sove i telt,
og til dem, der skal på precamp.
FØLG MED PÅ FACEBOOK
Vi opdaterer løbende kredsens Facebook-side med billeder og nyheder fra lejren.
SPØRGSMÅL
Mangler du svar på nogle spørgsmål eller har du nogle oplysninger, vi skal have,
så ring til lejrchef Jakob Christensen på telefon 25288046 eller
send en mail til SLU@k25.dk
Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner
Lederne i FDF K25 Brønshøj

PAKKELISTE
•
Forbundsskjorte (bæres på ud- og hjemturen)
•
March og lejr 2019
•
Lagen (kun puslinge og tumlinge)
•
Sovepose
•
Nattøj
•
Håndklæde
•
Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, sæbe, shampoo, hårbørste, solcreme)
•
Tyk varm trøje(f.eks. en fleece eller uldtrøje)
•
Vindjakke
•
Regntøj, der er vandtæt
•
Gummistøvler
•
T-shirts
•
Lange bukser, 2 par
•
Korte bukser, 2 par
•
Sportstøj
•
Undertøj
•
Strømper
•
Badetøj
•
Pose til snavsetøj
•
Sko du kan gå i
•
Dolk (hvis du har et dolkemærke) (skal afleveres ved afgang)
•
Lommelygte
•
Drikkedunk
•
Turrygsæk
•
Sygesikringsbevis (skal afleveres ved afgang)
•
Kasket/solhat
•
Evt. medicin. Afleveres med beskrivelse af anvendelse og dosering, samt
om barnet selv skal administrere indtagelsen
•
Evt. pænt tøj hvis vi bliver inviteret til fest på slottet!
Særligt piltene:
•
Sovepose og liggeunderlag
Særligt for væbnerne på precamp:
På precampen skal vi ud og gå, og du skal selv kunne bære din oppakning hele
vejen. Husk derfor at pakke i en rygsæk. Den del af din baggage, du ikke skal
bruge på precampen, kan du pakke i en anden taske, da det vil blive
transporteret til Hovborg særskilt.
•
Sovepose
•
Liggeunderlag
•
Spisegrej og viskestykke
•
Vandrestøvler/vandresko
•
Drikkedunk
•
Tøj til tre dage – det skal være tøj du kan bevæge dig i
•
Regntøj
•
Lommelygte/pandelampe
•
Mobiltelefon, oplader og evt. powerbank
•
Dolk (skal ikke afleveres ved afgang)

