
Kære væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 
Vi glæder os til at være sammen med jer på 
sommerlejr på FDF Friluftscenter Sletten i uge 27. 
Der er tilmeldt 43 børn og unge samt et par håndfulde ledere og tanter. 

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.  

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

Her er nogle informationer om alt det praktiske på lejren. Læs det 
grundigt, særligt pakkelisten 

Ankomst 

Alle skal møde direkte på FDF Friluftscenter Sletten på “Prærien”, søndag d. 4. juli 2021 kl. 
13.00. 

I finder “Prærien” på Bøgedalsvej, 8680 Ry: https://goo.gl/maps/XoWevuynzZtgHNxQ9. 

I skal køre ind på Sletten fra Rodelundvej via Ny Himmelbjerg Vej og derfra ind af Bøgedalsvej. 
Når I har passeret P5, skal I følge skiltene til Det Ny Sletten (med uret rundt på Sletten). Så 
kommer I forbi “Prærien”. 
Læs mere hér: https://sletten.fdf.dk/kontakt/kontaktinfo/findsletten 

Hjemrejse 

Alle skal hentes på FDF Friluftscenter Sletten på “Prærien”, fredag d. 9. juli 2021 fra kl. 
14.30. 

Vi vil gerne invitere forældre til at tage en kaffekurv med til egen familie og hygge jer lidt med os og 
jeres børn, inden I tager dem med hjem i bad og i seng. 

Fra kl. 14.30 vil der være lidt aktiviteter for både små og store og mulighed for at få en tur rundt på 
Prærien og høre alle (løgn)historierne om sommerlejren. 

Vi slutter af samlet, så I kan køre fra Sletten senest kl. 15.30 

Pakkeliste 

Vi skal som udgangspunkt alle sammen sove i telt. 

Seniorvæbnerne og seniorerne har dog mulighed for at sove i hængekøje, hvis de har lyst. (vi 
medbringer hængekøjer) 



I skal pakke følgende i en stor taske (ikke i kuffert): 

• FDF-skjorte (den har du naturligvis på når vi mødes)  

• Nattøj, håndklæde, badetøj, sandaler, solcreme, solhat, gode vandresko eller -støvler, 
regntøj, gummistøvler, varm trøje, skiftetøj, undertøj, strømper, 

• Toilettaske med indhold til personlig hygiejne, kopi af sygesikringskort i toilettasken, 
solcreme og myggespray. 

• Liggeunderlag (IKKE luftmadras eller foldemadras) og sovepose. 
Hvis du vil sove i hængekøje (kun seniorvæbnere og seniorer), skal det helst være et 
skumunderlag og ikke et med luft i. 

• Drikkedunk (min. 1/2 liter) 

• March & Lejr sangbog og evt. egen dolk.  

• En rygsæk til hike (se længere nede) 

• Max. 50 kr. i lommepenge som bl.a. kan bruges på hiken. Derudover vil vi også have vores 
egen Tut med, som er inkluderet i deltagerprisen. 

Husk navn i ALT dit tøj og grej. Tag ikke alt for meget med og pak gerne vandtæt.  

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

Hike 

Fra tirsdag til onsdag skal vi på “hike”. Det er en vandretur med rygsæk, hvor vi overnatter væk fra 
lejren i bivuak eller lignende. 

Det er derfor vigtigt at du medbringer dels en rygsæk som kan indeholde sovepose, liggeunderlag, 
regntøj, drikkedunk og lidt ekstra tøj. Dels skal du have nogle gode strømper samt vandresko eller 
-støvler med, da vi skal gå et stykke vej. Sig til, hvis du ikke har eller har mulighed for at låne en 
rygsæk, så ser vi om, vi kan finde en. 

Mobiltelefoner 

Overvej om du ikke skal lade din mobil blive hjemme. Der vil ikke være brug for den på lejren og 
hvis du har den med, vil vi ikke se den fremme når vi laver aktiviteter sammen. Derudover har du 
ikke adgang til at oplade din mobil. 
Hvis du har behov for at ringe hjem, vil vi gerne gøre det samme med dig og vi har en telefon du 
kan låne. 

Ingen besøg på lejren 

Selvom det kunne være let lige at køre forbi lejren, vil vi gerne frabede os forældrebesøg på 
sommerlejren. Dels er lejren relativt kort og dels skaber forældrebesøg mere uro end det gavner, 
da det har en tendens til at skabe hjemve, både for dem der får besøg, men også for dem der ikke 
får besøg. 

Så kære forældre - nyd at vi passer jeres barn/børn i en uge og at I får dem hjem, trætte og fyldte 
med oplevelser. 



Covid-19 og anden sygdom - rammer og regler 

Vi overholder naturligvis de gældende retningslinjer der gælder for lejre. I kan læse retningslinjerne 
på kredsens hjemmeside: 

http://fdfsilkeborg1.dk/om-fdf-silkeborg-1/om-covid-19/ 

Hvis du har spørgsmål inden lejren, så ring gerne til Karin Biering på 30 71 72 44 eller send en 
mail på karinbiering@fdf.dk.  

Under lejren kan dine forældre i nødstilfælde ringe til: 

• Lejrchef:  Karin Biering: 30 71 72 44 

• Lejrchefens yndige assistent: Christian Biering: 24 49 08 02  

Hilsen  

Lederne i FDF Silkeborg 1. Kreds  
 


