
Kære puslinge, tumlinge og pilte 

Vi glæder os til at være sammen med jer på sommerlejr Møgelø i Kristi Himmelfartsferien.          

Der er tilmeldt 50 børn, 13 ledere og 4 tanter. Heldigvis er det udendørs forsamlings-tal i det 
frivillige børne- og ungdomsarbejde steget til 75 personer fra d. 6.maj, hvilket betyder, at vi kan 
være på lejr SAMMEN. 

Alle ledere og tanter er covid-19-testet før lejren. Vil stiller det ikke som et krav til børnene, men 
opfordrer til at lade barnet teste på forhånd. Der er ingen krav om mundbind på Møgelø og vi 
overholder alle nødvendige krav om afstand, rengøring, rene hænder m.v. 

Her er nogle informationer om alt det praktiske på lejren: 

Ankomst 

Alle skal mødes på P-pladsen ved landsiden af Møgelø, Møgeløvej 33, Gl. Laven, 8600 
Silkeborg. Her tager jeres ledere i mod. Vi går til havnen med bagagen og sejler afsted. 

Pilte (3.-4.klasse) skal mødes torsdag d. 13. maj 2021 kl. 14.00 

Puslinge og tumlinge (0.-2. klasse) skal mødes fredag d. 14. maj 2021 kl. 9.30  

Hjemrejse 

Puslinge og 1. tumlinge (0.-1.klasse) er klar til afhentning på p-pladsen eller ved havnen: 
Fredag d. 14. maj kl. 19.30 

2. tumlinge + alle pilte afhentes samme sted: Lørdag d. 15/5 kl. 11.00  

Pakkeliste 

De børn, der IKKE overnatter: FDF-skjorte, varmt tøj, regntøj, praktisk fodtøj og/eller gummistøvler.  

De børn, der overnatter: 

● FDF-skjorte, varmt tøj og skiftetøj fra inderst til yderst. Vi skal være ude HELE tiden!!  
● Liggeunderlag (IKKE luftmadras eller foldemadras), varm sovepose (eller sovepose + 

lagenpose), pude, din yndlingsbamse.  
● Varmt nattøj/joggingtøj/skiundertøj til at sove i, regntøj, tyk trøje, sokker, hue, evt. shorts, 

badetøj, solhat/kasket.... (Tøj efter vejret!) 
● Gummistøvler, kondisko, evt. sandaler. 
● Toilettaske med indhold til personlig hygiejne, kopi af sygesikringskort i toilettasken.  
● Lommelygte, sangbog evt. egen dolk (ikke nødvendigt).  



Husk navn i ALT dit tøj og grej. Tag ikke alt for meget med…. 

Vi opfordrer desuden til at børnene selv pakker deres tasker, så de let kan finde og overskue 
deres ting:-) Pak gerne vandtæt og i én taske/rygsæk.  

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

Medbring IKKE: 

● Penge, slik (vi har vores egen slikbutik inkluderet i deltagerprisen), mobiltelefon, legetøj.  

 

Covid-19 og anden sygdom - rammer og regler 

Herunder er en kort version af de rammer og regler som vi har sat op, for at vi alle sammen kan 
have en god og sikker sommerlejr.  

Før lejren 

Hvis børnene udviser nogen form for symptomer på Covid-19 eller anden sygdom inden lejren, 
skal I holde dem hjemme. I det tilfælde vil deltagerprisen blive refunderet. 

Aktiviteter 

Når vi har aktiviteter forsøger vi at opretholde 1-meters afstand mellem børnene, da de her vil blive 
blandet. Ifølge reglerne må vi gerne afvige fra afstandsreglerne, men vi gør, hvad vi kan for at 
minimere smitterisikoen.  

Trøst og omsorg 

Selvom vi generelt vil forsøge at overholde 1-meters reglen, så vil der være situationer hvor vi som 
ledere overskrider denne. Det vil være i forbindelse med trøst og omsorg og når nogen kommer til 
skade. Vi vil selvfølgelig i de situationer stadig have fokus på god håndhygiejne o.l. 

Tutten (slikbutikken) 

Tutten vil udelukkende blive betjent af voksne, som overholder myndighedernes anbefalinger om 
hygiejne. Der bæres handsker ved håndtering af slikket. Der opsættes en afskærmning, så 
børnene kan se ind i Tutten, men ikke komme til at røre ved slikket.  

Hygiejne generelt 

Vi vasker hænder både før og efter måltiderne og alle berøringsflader og toiletter bliver rengjort to 
gange om dagen. Derudover vil der være masser af håndsprit til rådighed ved aktiviteter o.l. 



Hvis nogen har symptomer 

Skulle der være et barn der udviser symptomer, vil vi isolere barnet med det samme, sammen med 
en leder. Lederen vil være iført værnemidler og have fokus på at skabe en så tryg situation som 
muligt for barnet. 
Vi kontakter derefter barnets forældre, som hurtigst muligt skal hente barnet. Vi vil derudover 
kontakte lægevagten og få rådgivning omkring den konkrete situation. 
Vi vil ydermere informere bredt til alle forældre via mail og det vil i mailen fremgå, hvordan vi 
forholder os til den konkrete situation og hvem I kan kontakte hvis I er bekymrede. Af hensyn til 
persondatalovgivningen, vil det pågældende barns navn ikke blive oplyst til andre forældre. 

Har du spørgsmål... 

Hvis du har spørgsmål inden lejren, så ring gerne til Susanne Rahbek på 61 66 88 61 eller send 
en mail på susannekr@gmail.com.  

Under lejren kan dine forældre i nødstilfælde ringe til: 

● Lejrchef:  Susanne Rahbek: 61 66 88 61 
● Kaptajn Viggo Amstrup: 51 88 37 48  
● Kredsleder: Karin Biering på 30 71 72 44 

Hilsen  

Lederne i FDF Silkeborg 1. Kreds  


