
 

 

FDF Gug 
Byplanvej 101 

9210 Aalborg SØ 
Telefon 98 14 34 04 
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www.fdfgug.dk 

SOMMERLEJR 2022 
for Puslinge og Tumlinge i FDF Gug 

Du har allerede sat kryds i kalenderen d. 4-6. juni, hvor vi i år afholder sommerlejr for 

Puslinge og Tumlinge - Så nu gælder det bare om at skynde dig, at blive tilmeldt ☺ 
 

Tid og Sted: 

Lejren starter lørdag d. 4. juni kl. 10.00 og slutter mandag d. 6. juni kl. 14.00 til afslutning. 

 

Adressen er:  Storskovlejren 

Dorfvej 51, Ørsø 

9330 Dronninglund 

Tilmelding og Pris:   

Tilmelding og betaling skal ske via link på FDF Gug’s hjemmeside senest mandag d. 23. maj.  

Husk at udfylde tilmeldingen med barnets navn, og skriv gerne i bemærkninger om evt. allergi, medicin m.m.  

 

Pris for lejren er 375 kr. prisen er inkl. tut-slik 

 

Pakkeliste: 

Vi tilbringer det meste af tiden udendørs. Det er også muligt at sove en eller flere nætter i telt, hvis der er lyst hertil. 

SÅ pak venligst praktisk tøj til turen. 

 

• Madpakke til frokost (torsdag)  

• FDF-skjorte 

• Sovepose 

• Lagen 

• Hovedpude 

• Håndklæde 

• Toiletsager 

• Skiftetøj 

• Varm trøje 

• Nattøj 

• Regntøj 

• Lommelygte 

• Sko / støvler (mindst et par der er gode 

at gå i) 

• Drikkedunk (mindst 0,5L) 

• Hjemmesko 

• Solcreme  

• Liggeunderlag, hvis du har lyst til at sove 

i telt 

• Sygesikringskort 

• Evt. medicin (inkluder venligst beskri-

velse hvis lederassistance er nødvendig) 

 

Bemærk: Det er en stor hjælp hvis tøj og lignende er mærket med navn. Derudover må du gerne hjælpe dine 

forældre med pakning, så du ved hvad du har med – og hvor det er i tasken. 

 

Forældrehjælp 
Skulle dine forældre have tid og lyst til at give en hjælpende hånd i forbindelse med lejren, enten ved at bage 

boller/kage eller ved at deltage som ”tante/onkel” (”tante/onkel” hjælper man typisk med madlavning, rengøring og andet.), 
kan dette tilkendegives ved tilmelding, eller send en mail til danielkusk@fdf.dk  
 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din klasseleder, eller skive til Daniel på daniel-

kusk@fdf.dk     
 

På Gensyn og Med venlig hilsen 

 

Lederne 
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