Deltagerbrev for Vikingesommerlejren 2013
Dette lille hæfte indeholder alle de informationer der er nødvendige for forberedelserne til at
tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i ikke får besvaret efter at have
læst det hele igennem, så er i velkomne til at kontakte lederne fra jeres kreds.
Husk væbnerne skal aflevere en badetilladelse til lederne ved afgang til lejren.
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Generelt om lejren
Lejren foregår under temaet vikinger, vi skal derfor både kæmpe som vikinger og lave de fineste
vikingesmykker.
Vi tager til Naturskolen Tømmerhuset i Mørkøv hvor vi har lejet en hytte som puslinge og
tumlingene skal sove i og der er plads til at de større kan sove ude i telte og shelter. Lejren
ligger lidt afsides, så vi vil derfor bede jer forældre om at køre børnene til lejren.
Vi har lavet to forskellige længder på lejren da vi gerne vil give de mindste en lejr der er
overskuelig at deltage i og give de store en mulighed for at komme ud på togt som ægte
vikinger.

Afgang og hjemkomst
Afgang mandag (kun væbnere)
Mandag d. 10. mødes alle væbnerne fra både Holte og Karlebo på Lyngby st. kl 9:00.
Herfra bliver bagagen kørt væk af lederne og væbnernes vikingetogt starter.

Afgang onsdag (alle andre end væbnere)
Onsdag d. 12. mødes alle puslinge, tumlinge og pilte ved Lerhytten kl. 8:30.
Kl. 9:00 køres børnene til lejren af de forældre der har meldt sig til at køre. Turen til lejren tager
omkring 1 time hver vej.
Vi har endnu ikke hørt fra nok der kan køre til lejren, så vi vil meget gerne have at der er flere
der melder sig.

Afslutning, brunch og hjemkomst
Søndag inviterer vi forældre og søskende til fælles brunch og gudstjeneste kl. 10.
Planen er at alle familier tager en ret med, der kan mætte det antal personer man selv er. Alle
retter stilles op i en fælles brunch, så man kan smage lidt af hvert.
Kl. 12:30 er vi færdige med brunch, gudstjeneste og kåring af vindere og lejren er slut.

Pakning og pakkelister
Det er en rigtig god ide at være sammen om at pakke hjemmefra så børnene også selv har en
ide om hvad der er i tasken. Det er tit at vi bliver nødt til at rode mange tasker igennem for at
finde fx regntøj som barnet påstår ikke at have med, men som jo selvfølgelig er der. Det tager
tid fra andre gode aktiviteter.
Det er en god ide at pakke således at bagagen kan bæres af barnet selv. Rullekufferter og
sportstasker er derfor en dårlig ide og løse soveposer og liggeunderlag bliver hurtigt væk i en
bunke baggage. Pak derfor i en rygsæk og sæt så vidt muligt sovepose og liggeunderlag fast på
den. Det er ikke bydende nødvendigt til denne lejr, men det giver god øvelse i at pakke rigtigt og
gør bagagen nemmere at håndtere.
Navn i tøjet øger også chancerne for at få det hele med hjem igen.
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Sovepose
Lagen (kun tumlinge)
Liggeunderlag (kun pilte og væbnere)
Tøj til ugen (Inkl. Nattøj)
Varm trøje/jakke til at sidde ude om
aftenen
Regntøj!
Gode sko at gå i
Sandaler
Badetøj og håndklæde
FDF skjorte
Lommelygte
Sygesikringsbevis
Solhat/kasket
Toilettaske og solcreme

Specielt for Væbnere
Husk at se noterne i det specielle afsnit om
Væbnerhiken!
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Turtaske
Spisegrej og viskestykke
Vandflaske/camelbag
Mobiltelefon

Slik
Hver dag vil det være muligt at købe lidt slik i vores lille slikbod (Tutten) for et forudbestemt
beløb. Beløbet er allerede inkluderet i deltagerprisen, så der er ingen grund til at give ekstra slik
eller penge til slik med.

Lommepenge
Det er ikke muligt at bruge penge på eller omkring lejren, så lad lommepengene blive hjemme.
Der er ingen grund til at de ligger og bliver væk i sovesalen/teltet/shelteren når man alligevel
ikke kan bruge dem til noget.

Adresse og kontakt til lejren
Det er en god tradition at man på sommerlejren får brev, postkort eller en lille pakke med glemte
sokker er lidt slik hjemmefra. Det er en meget vigtig ting for børnene og det vækker stor glæde
at vide at dem derhjemme tænker på en.
Vi ser gerne at postkort og breve er den eneste kontakt i tager til børnene under lejren, som ikke
går gennem lederne først. Derfor må tumlinge og pilte meget gerne lade mobiltelefonerne blive
hjemme. Det giver bare hjemve hvis mor ringer og det forhindrer børnene i at ringe hjem, når
der er problemer, i stedet for at sige det til en leder.

Adressen til hytten er

Kontakt under lejren

[Barnets navn] [Kreds (Holte eller Karlebo)]

Hvis der sker noget så i får behov for at
kontakte lejren kan i ringe til en af lederne på
følgende numre.
Thomas: 26 20 95 69
Pia: 26 28 95 69
Sandra: 22 88 74 11

Ringstedvej 65 C
4440 Mørkøv

Hjemmesider
På kredsenes hjemmesider står meget af det samme som i brevet her samt mere om hjemve,
hvordan en dag på lejren foregår osv. Karlebo vil forsøge at opdatere deres hjemmeside med
historier og billeder fra lejren undervejs.
FDFKarlebo.dk
FDFHolte.dk

Praktisk info om vikingetogtet for væbnere
Væbnerne skal selvfølgelig ud på togt som ægte vikinger. Det bliver en tur gennem en stor del
af sjælland med blandede transportmidler, så man ikke skal gå for langt ad gangen.
Væbnerne skal ikke bære al deres bagage, men skal istedet have en turtaske med hvor der er
plads til regntøj, badetøj og noget at drikke.
Væbnerne må meget gerne tage deres telefoner med. Vi kommer muligvis til at bruge dem på
posterne og så er vi sikre på at væbnerne kan kontakte os, hvis der skulle ske noget undervejs
på turen. Vi vil dog sætte rammerne for hvad de bliver brugt til og hvornår de må være tændt.

Badetilladelse for væbnere
Væbnerne får mulighed for at bade lidt i lavt vand under opsyn.

Navn:

Må bade under opsyn:

Forældres underskrift:

______________________

[]

______________________

