Lejrbog for
sommerlejr
på Sandbjerglejren
uge 27-2012
J
Hej alle sommerlejrklare FDFere – små og store
Så har alle de sommerlejrglade ledere endelig planlagt sommerlejren i uge 27 på Sandbjerg. Vi glæder os til
at se jer fra lørdag d.30/søndag den 1. juli til fredag d. 6. juli til

EN FERIE, DU IKKE VIL HJEM FRA
I år tager vi jo som bekendt en tur rundt til 4 spændende lande Indien, USA, Italien og slutter med Egypten,
hvor vi vil holde den store festaften med mavedansere, vandpiber, mumier m.m.. Husk at medbringe festlig
udklædning til denne aften.
Da vi jo skal ud at rejse, starter vi lejren med at fremstille et specielt pas. Til dette pas, beder vi om, at I
medbringer et vellignende foto, vi skal nok klippe det til.
Fredag tager vi flyet tilbage til Sandbjerg International, men inden vi lander er der kommet en ændring i
rejseplanen, så vi undervejs mellemlander i London, hvor vi skal deltage i De Olympiske Lege 2012 –
GLÆD JER
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile til
Karna 4031 1462 – karna.salomonsen@gmail.com
Vi ses på en helt fantastisk rejse i skønne lande
Hilsen lederne i FDF Fredensvang

Afrejse
PILTE (4.-5. KLASSE)
Lørdag d. 30. juni kl. 13.00 mødes piltene med en flok ledere ved linie 103 mod Hov på Århus rutebilstation
iført forbundsskjorte (bussen kører kl. 13.23). Du skal have spist frokost hjemme. Da rutebilen ikke kan
indeholde jeres bagage, skal dette afleveres ved en trailer på rutebilstationen før afgang. Bagagen vil så blive
kørt til overnatningsstedet. På turen lørdag skal du medbringe en lille rygsæk med spisegrej og krus samt en
drikkedunk og en lommelygte. Du skal være iført tøj efter vejret og sko, der sidder fast på fødderne – ikke
Converse eller badesandaler. Første overnatning vil foregå i bivuak/telt ude i sommerlandet, og derfor skal
ALLE pilte huske et liggeunderlag. HUSK REGNTØJ.

PUSLINGE & TUMLINGE (0-3. klasse)
Søndag d. 1. Juli kl. 11.00 mødes puslinge, tumlinge og en flok ledere iført Forbundsskjorte på Viby
Station, hvor vi vil stige på Oddergrisen kl. 11.20. I Odder skifter vi til bus og står af i Hundslund, hvor der
er ca. 4 km at gå til Sandbjerg. Bagagen afleveres på Viby Station ved afrejse og vil blive kørt til Sandbjerg.
På turen skal I medbringe en lille rygsæk med en turvenlig madpakke pakket i en plastpose, en drikkedunk
og regntøj. Påklædning efter vejret og fodtøj, der sidder fast på fødderne – ikke Converse eller
badesandaler.

Lejrafslutning
Fredag den 6. juli slutter lejren og vi forventer at jeres forældre henter jer på Sandbjerg kl. 16.00, hvor der
vil være kaffe og saftevand inden turen går mod Århus. I år har vi desværre ikke mulighed for at afslutte
med et stort lejrbål, hvor vi kan få sagt tak for denne gang og god ferie, men vi tager revanche i 2013 I UGE
27 på Bogensholm.
Hvis der er nogen, som ikke har bil eller ikke har mulighed for at hente sit barn, så kontakt lederne, så finder
vi ud af det.

Lejrens adresse
Der må gerne sendes post – ikke store pakker og kuverter fyldt med slik til lejren på følgende adresse:
”Barnets navn”
FDF Fredensvang
Sandbjerglejren
Tudsdamvej 5
8350 Hundslund
Tlf.: Karna – 4031 1462 (nødtelefon)

Medicin
Hvis du skal have medicin på lejren skal du aflevere dette til Andreas/Jan før afgang. Medicinen skal være
påført navn og med skriftlig anvisning på, hvordan medicinen skal indtages/anvendes og hvornår. Hvis
nogen har en eller anden form for madallergi/vegetar, skal der ligeledes afleveres en liste med de produkter,
som man ikke tåler, gælder IKKE kræsenhed. Dette af hensyn til tanterne i køkkenet.

Hjemve
De sidste par år har vi heldigvis ikke oplevet mange tilfælde af hjemve blandt de mindste. Da dette gerne
skulle fortsætte, vil vi bede jer som forældre om, IKKE at fortælle jeres børn, at de kan få lov at ringe hjem,
hvis de bliver kede af det. Lederne plejer at være gode til at få klaret den smule hjemve, der måtte blive, så
det ikke skulle være nødvendigt, at der skal ringes hjem. Vi beder om jeres forståelse for dette.

Bagage
Sæt venligst navn på både taske, sovepose og forbundsskjorte. Bagagen skal pakkes i rygsæk eller taske, så
børnene stort set selv kan slæbe og genkende den.
Hvis I forældre vil skrive navn på alt jeres barns tøj, håndklæder og sko, vil det være en stor hjælp for
lederne, når der skal ryddes op (og det skal der hver eneste dag).
Efter hvert års sommerlejr har vi en STOR sort affaldssæk med glemt tøj uden navn med hjem..., noget af
det finder faktisk aldrig en ejermand igen.

Tutten
TUTTEN er det allerbedste sted på en sommerlejr. Det er nemlig her vi kan købe slik hver dag. I
deltagerbetalingen er der incl. 10.00 kr. til slik hver dag – og det må være nok.

Forældre på ferie
Hvis der siden tilmelding til sommerlejren er forældre, der er kommet i tanke om, at de skal på ferie, medens
barnet er på sommerlejr, er det vigtigt, at vi får det at vide, så vi kan få en anden kontaktperson.

Diverse
I år foregår vores Festaften i Egypten og vi vil derfor opfordre jer til at medbringe udklædning, der har noget
med Egypten at gøre til denne aften.
I år skal vi så langt væk, så man endnu ikke har fået adgang til nettet, derfor kan vi ikke love at ligge billeder
og små historier på www.fdf-fredensvang.dk, men det vil vi så gøre, når vi kommer hjem. Check dog en
ekstra gang, vi har jo Rasmus og han kan mange ting.

Pakkeliste
efter før -lejren

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Sovepose
Lagen
Liggeunderlag – obligatorisk for alle PILTE
Almindeligt toiletgrej
Håndklæder ___stk
Shorts ___stk
T-shirts ___stk
Badetøj
1 kasket med navn (hvis det bliver varmt SKAL man
have noget på hovedet, så man ikke får sol direkte i knolden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Ekstra underbukser (vi skal være væk i en uge) ___stk
Ekstra sokker ___stk
Ekstra lange bukser ___stk
Varmt tøj ___stk
Varm sweater ___stk
Ekstra sko/sandaler (man må ikke gå i bare fødder på lejren)
Gummistøvler - der passer og som er hele
Regntøj (både jakke og bukser !)
Lommelygte
March & Lejr
1 sovedyr
Dolk (KUN hvis man har dolkemærket)
Din FORBUNDSSKJORTE skal du ikke pakke, den skal du have på.

HUSK! Udklædningstøj til Egypten festen og et vellignende foto til dit rejsepas.
Mobiltelefonen, computeren og andre elektroniske vidundere skal blive hjemme.

