
 

 

 
 
 
 
 
 
Deltagerbrev Kredsweekend maj 2022  
 
Kære F 10 Solbjerg medlem (og dine forældre) 
 
Pakkeliste på side 2. 
Vi nærmer os F 10 Solbjerg Kredsweekend Maj 2022, og vil her give jer de 
sidste detaljer. 
Vi bliver ca. 10 tumlinge, 5 pilte og 6-7 ledere på denne weekend 
 
Pilte: Fredag d. 6. maj kl.18.00 - søndag d. 8. maj 2022 
Tumlinge: Lørdag d. 7. maj kl. 09.00 - søndag d. 8. maj 2022 
Hjemme igen: Søndag d. 8. maj 2022, ved Solbjerg Kirke ca. kl. 11.30 
 
Pilte skal spise aftensmad hjemmefra, og kan medbringe en lille snack til 
bussen. 
Tumlinge skal spise morgenmad hjemmefra, og kan medbringe en lille 
snack til bussen. 
 
Hvor er vi: Jomsborg, Jomsborgvej 33, Kulhuse, Jægerspris 
Telefon i nødstilfælde: 2235 3377 (Daniel) eller 6160 0089 (Clara) 
 
Mobiltelefon 
Børnene skal ikke medbringe mobiltelefon, tablet og andet elektronisk 
tjavs. Kredsen dækker ikke skader på medbragt elektronik. Man er vel-
kommen til at ringe til os ledere, hvis man vil høre hvordan det går. 
 
Nattetisser og medicin 
Som en del af putning, sendes alle børn ind og tisse af. Har dit barn godt 
af en ekstra tissetur i løbet af natten, vil vi gerne have besked. 
 
Tager dit barn medicin, skal dette pakkes i dagsdosis med tydeligt navn og 
tydelig 
vejledning og afleveres til en leder. Medicin der tages ”hvis-nu” (køresyge, 
allergi mv.) skal ligeledes pakkes med tydeligt navn og tydelig vejledning 
og afleveres til en leder. 
 
Hjemve 
Snak om hvornår er det, hvem kommer og vinker farvel, hvor mange dage 
er turen, hvordan skal du sove og hvor mange gange skal du sove? Ugen 
op til, kan man prøve at sove i sovepose og lyse med lommelygte, så I ved 
hvad det går ud på. Pak tasken sammen med barnet. Det giver mulighed 
for at snakke om hvilke tanker man har. Herudover ved barnet bedre hvad 
de har med på turen.  
 
Prøv at undgå, at lave aftale om at ”de bare kan ringe” eller at lave aftale 
om at man kan ”ringes hjem”.  Al erfaring siger os, at sådanne aftaler gør 
det næsten umuligt at lykkes når vi skal vinde over hjemveen. 
  



 

 
 
 
Pakkeliste - detaljeret 
 

Sovepose:  En børne-sovepose: Vi anbefaler et billigt fleece-
tæppe til at lægge over. 
 
En voksen-sovepose: Vi anbefaler at “lukke af” i bun-
den, så længde passer til barnet 
 
En lagenpose/inderpose: Kan give et ekstra isole-
rende lag. 

Liggeunderlag Både skum-underlag og oppusteligt underlag er fint. 

FDF-skjorte Fordi vi er FDF’ere og den er praktisk. Husk navn i. 

Varmt tøj - mange lag  Undertrøje, strømpebukser, sokker, t-shirts, under-
bukser, kortærmede t-shirts, langærmede t-shirts, 
sweater,  

Varm jakke Jakke, samt hue og halstørklæde. (Det er koldt om 
natten) 

Badetøj/Tyndt håndklæde  Det er altid “Sommer på Jommer”. Men vi skal nok 
ikke regne med at ligge på stranden. 

Toiletgrej Tandbørste, tandpasta, kam/børste 

Lille håndklæde (Vi skal ikke i bad)  

Nattøj Top og bukser. Evt sokker. 

Lommelygte/pandelygte Husk navn i. Evt ekstra batterier 

Gode sko Gode gå-sko, gerne vandtætte 

Regntøj og gummistøvler (Det er dansk sommer) 

Evt. Dolk  Navn på. Vi har kredsens dolke med. 

Evt en sovebamse Det er så hyggeligt 

Evt slik Det er ok, at have lidt slik med, men vi får også mas-
ser af snacks på turen. 

 
Tips: Skriv navn i tøj og ting. På mærkerne i tøjet, på toilettasken, i sove-
posehylsteret, indeni gummistøvlerne osv. (Det gælder også de store børn 
      ). 
 
Pakkelisten er anbefalinger. Tjek vejrudsigten og ret til efter den. Pak i en 
taske barnet selv kan bære en kort afstand.  
 
Dette sørger kredsen for: Kopper tallerken, bestik, solcreme, myggebal-
sam, snacks, kram og godnathistorie. 
 
 


