
Tilmelding er senest d. 24. juni 2020 på flexbillet.dk/fdfsilkeborg1 
Deltagerbrev og pakkeliste fremsendes til de tilmeldte hurtigst muligt herefter. I 
deltagerbrevet vil I kunne finde pakkeliste og andre oplysninger om hvordan vi 
laver en sommerlejr.  

Vi følger myndighedernes retningslinjer for sommeraktiviteter…  
• Vi deler børnene op i “familiegrupper” på ca. 8 personer. 
• I familiegrupperne gælder 1-meters reglen ikke. 
• De sover og spiser i familiegruppen. 
• 1-meter reglen overholdes ved aktiviteter udenfor familiegrupperne og familie-

grupperne imellem. 
• Vi har stor fokus på hygiejne og rengøring. 

Vi vil bede jer om… 
• Ikke sende jeres børn afsted på sommerlejr hvis de har symptomer. 
• At følge Udenrigsministeriets anbefalinger vedrørende rejse og karantæne. 

Forældre - vil I hjælpe? 
Vi kunne godt bruge nogle forældre, til bl.a. at hjælpe i køkkenet og med 
rengøring, som er blevet en større opgave på lejren. Primært fra d. 28. - 31. juli. 
Kontakt Christian Biering for mere info om denne mulighed og læs mere om 
forældrehjælp på lejren på hjemmesiden under “Om FDF Silkeborg 1” - “Ture og 
lejre”. 

Har du spørgsmål… 
Så tag fat I din leder eller kontakt Christian Biering på 24 49 08 02.

Sommerlejr 2020 
På Møgelø
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JA! - Vi skal på sommerlejr - og du skal med! 
Det bliver en helt speciel sommerlejr. Den bliver en 
anelse kortere og opdelt i to, men med alt det dejlige 
og sjove vi kender fra en almindelig sommerlejr. 

Vi skal hygge, lave bål, grine af skøre ledere, spise slik 
fra Tutten, bade i Julsø, lave sjov og ballade sammen 

Sommerlejr for væbnere og seniorvæbnere 
Væbnerne mødes tirsdag d. 28. juli 2020 kl. 10.00 på landsiden. 

1. seniorvæbnerne mødes mandag d. 27. juli 2020 og går på sommerlejr. 
2. seniorvæbnerne mødes søndag d. 26. juli 2020 og sejler på sommerlejr. 
Tidspunkt og andre detaljer vil fremgå af deltagerbrevet. 

Alle bliver afleveret igen på landsiden fredag d. 31. juli 2020 kl. 16.00. 

Prisen er 600,- kr. inkl. en daglig tur i vores slikbiks Tutten.
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