
 

 

 

 

 

 

Så nærmer tiden sig hvor vi sammen skal på en magisk og fantasifuld lejr. 

Vi mødes på Grunden torsdag den 30 maj i tidsrummet 9:00 til 10:00 

Børnene skal hentes igen lørdag den 1 juni i tidsrummet 13:00 til 14:00 

Prisen for denne fantastiske lejr er 200 kr. Heri er der indregnet lommepenge til TUTen. 

Beløbet bedes indbetalt på Kontonr: 6880-1266153 ved tilmelding. Husk at tilføje barnet navn i tekstfeltet.  

Besøg på lejren modtages, mod en kage, en hjælpende hånd 

og efter aftale med lederne. 

På tilmeldingen er det vigtigt at oplyse om medicin, allergi eller om barnet er natvæder. 

I lejrperioden kan lederne kontaktes på deres mobil. Kun i nødstilfælde. 

 

 

 

 

 

Vi ses! 
 

Til en lejr med 

MAGI   OG FANTASI 
 

Aktiviteter bliver der mange af: 

Torsdag:Velkommen og indkvartering 

 Magiske værksteder 

Fredag: Snitte med fantasi 

 Magi, kemi og fysik 

Lørdag: Opbrydning af lejren 

 Farvel.  

  

Dagsprogram: 

Kl. 7:30 Vækning. 

Kl. 8:00 Flaget op.  Morgenmad med andagt. 

Kl. 9:30 Tjanser. 

Kl.10:00 Aktiviteter 

Kl.12:00 Frokost. 

Kl.12:30 Tjanser, TUT og siesta. 

Kl.14:00 Aktiviteter. 

Kl.15:30  Lille magisk pause. 

Kl.18:00  Aftensmad 

Kl.18:40 Tjanser. 

Kl.19:00 Flaget ned og lejrbål. 

Kl.20:00  Børste tænder Og godnat historie. 

Kl.21:30  Ro i lejren, Godnat.  

  

 

 

 

Oppakning: 

Lad barnet være med til at pakke, så det husker 

Hvad der er paket ned. Mærk gerne alt med 

Barnets navn. 

Forbundskjorten har man på, hvis man har en. 

o Sovepose og liggeunderlag 

o Nattøj og sovedyr 

o Toiletgrej og håndklæde 

o Skiftetøj passende til vejrudsigten. 

o Undertøj og sokker 

o Langærmet trøje 

o Lange bukser 

o Vindjakke  

o Regntøj 

o Gummistøvler 

o Lommelygte 

o Dolk, hvis du har. 

o Spisegrej (dyb, flad tallerken, kop,  

       Kniv, gaffel og ske) i en stofpose. 

OBS     Der må ikke medbringes mobiltelefoner 

      Og elektriske spil og dimser 

 

 

 

 

 Tilmeldingsenest den 28 maj 2019 kl 17:30  

Barnets navn__________________________________________________________ 

Kontakt tlf.nr i lejr perioden_____________________________________________ 

    Andre oplysninger vi bør have _____________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

Hilsen lederne 
FDF Tommerup St 


