FDF F 10 SOLBJERG SOMMERLEJR JUNI 2022

Deltagerbrev
Tiden nærmer sig, hvor du skal på årets FDF F 10 Solbjerg sommerlejr!
Sommerlejren er årets store FDF-oplevelse. Vi har god tid til at lege, opleve, snakke og lære
hinanden endnu bedre at kende. Vi skal være ude hele turen, lave mad på bål og bo i telt og
shelter. Vi skal synge og høre gode historier om Gud og hver mand - og alt muligt andet. Vi
bygger huler og snitter med dolk. Der er både alvor og sjov og det midt i mellem. Det bliver
fantastisk!
Afrejse: Lørdag d. 25. juni 2022. Kl. 10.00 fra Solbjerg Kirke
Hjemkomst: Fredag d. 1. juli 2022 Kl 15.00 ved Solbjerg Kirke
Hvor: Landkolonien Jomsborg, Jomsborgvej 32, Kulhuse, 3630 Jægerspris
Skipper: Daniel B. Svendsen
Regler på Jomsborg
-Børn må gerne være på stranden alene men må IKKE røre vandet. Dette gradbøjes ikke!
-Børn må ikke forlade grunden uden en voksen.
-Mobning toleres ikke. Alle skal have en god lejr.
Hvis disse regler ikke bliver overholdt, vil det betyde hjemsendelse fra lejren.

Drikkedunk
Alle skal medbringe en drikkedunk. Navn på. Det er den nemmeste måde for os at få nok at
drikke, når vi er udenfor hele dagen.
Dolke
Vi frabeder os, at børnene har deres egne dolke med.
Vi har erfaret, at vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på, at skulle indsamle og uddele de
“privatejede” dolke. Vi har i stedet kredsens fælles dolkekasse med. Vi håber på jeres
forståelse.
Medicin og nattetisseri
Tager dit barn medicin, skal dette pakkes i dagsdosis med tydeligt navn og tydelig
vejledning og afleveres til en leder ved afgang. Medicin der tages ”hvis-nu” (køresyge, allergi
mv.) skal ligeledes pakkes med tydeligt navn og tydelig vejledning og afleveres til en leder.
Medicin bliver opbevaret hos “Tanterne” i køkkenet.
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. Tisseble er heller ikke et problem, blot vi ved besked.
Slikbiks
Hver dag efter frokost åbner “Slikmutter” en lille Slikbiks på Jomsborgs grund. Børnene får 10
“fiktive” kroner per dag, som de kan snolde for. (De skal altså ikke have rigtige penge med).
Priserne i Slikbiks sættes så en 6-8 årig får dækket sit daglige slikbehov. Du behøver altså ikke
noget synderligt slik med hjemmefra.
FDF F 10 Posten Det er hyggeligt at få en lille hilsen hjemmefra mens man er afsted på lejr.
Men - vi kender alle til priserne på pakkepost, så, derfor tilbyder vi en særlig FDF 10
Post-service.
Sådan her: Der vil ved afgangen med bussen stå en hemmelig flyttekasse hvor man kan
“smugle” post med. Pak jeres hilsen i konvolut/æske, og skriv barnets navn (vigtigt!) samt
adressen på Jomsborg på, ligesom hvis I skulle sende det med almindelig post.
Vi tænker fx 2-4 stk. brev/postkort/pakke, dog max 2 pakker. Det helt OK med en pose
vingummer, men husk, at vi får Slikbiks hver dag, og et Anders And-blad, et klistermærke eller
et truthorn er lige så sjovt at få. Der uddeles post hver dag, og man ved aldrig hvornår ens
brev/pakke kommer. Måske i dag, måske i morgen….
Læs mere: Læs om Sol, Myg, Tæger, Lus, Mobiltelefoner, Noget om hjemve, samt vores
fotopolitik her: https://fdf.dk/f10solbjerg/paa-tur/
Spørgsmål/ tvivl/ undren? Skriv altid til os på kredsleder@fdff10.dk eller ring til Skipper-Daniel
på 2235 3377

Pakkeliste
Barnets navn:
Kreds: FDF F 10 Solbjerg
Antal

Antal

Sovepose

Håndklæde x 2

Liggeunderlag

Nattøj

FDF-skjorte

Lommelygte/pandelygte

T-shirts

Gode sko/sandaler

Shorts/nederdel

Regntøj og gummistøvler

Langærmet trøje

Drikkedunk

Lange bukser

Gymnastikpose

Badetøj

Evt en sovebamse

Toiletgrej

😉

Tips: Skriv navn i tøj og ting. På mærkerne i tøjet, på toilettasken, i soveposehylsteret, 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, myggebalsam, snacks, kram og
godnathistorie.

