
 

Pakkeliste 
Hele lejren foregår i udgangspunktet udendørs og det er 
derfor vigtigt at medbringe udstyr til en uge med alt slags 
vejr.


FDF skjorte (som du selvfølgelig har på ved afgang)


Bestik, dyb og flad tallerken (ikke porcelæn), kop og 
viskestykke


Sovepose, liggeunderlag og nattøj


Toiletsager. HUSK solcreme


Regntøj og gummistøvler


Gode gåturs sko, en lille turrygsæk og en drikkedunk


Shorts og t-shirts


Lange bukser og en varm trøje


Undertøj og strømper


Badetøj og håndklæde


Lommelygte (eller pandelampe)


Evt. Dolk


Alt medicin bedes afleveret til din leder ved afgang

Praktiske oplysninger for alle

På årets sommerlejr skal vi nyde den svenske natur 
og blive endnu sejere til at være på lejr i den. Vi skal 
blandt andet bygge vores egen lejrplads fra bunden, 
lave vores mad på bål og gas, spise under skyerne 
og sove i telt.


Lejrpladsen 
I år går turen som bekendt til Gillastugen, en ægte 
svensk ødegård og fed lejrplads, midt i naturen og 
tæt på Söderåsens Nationalpark.


Lejrpladsens adresse er 
Gillastugen 
1402 Gillastig 
S-26876 Kågeröd 
Sverige


� 


Post modtages dog kun på mail til utterslev@FDF.dk


På opdagelse i 
Astrid Lindgrens 

vildmark 
Deltagerbrev 
FDF Utterslevs 


Sommerlejr 2019

Transport til lejren 
Se næste side. 


Hvis du ikke følges med din 
FDF klasse til lejren bedes du 
kontakte en af lederne 
nedenfor. 

Kontakt under lejren 
Skulle der opstå akut behov 
for kontakt til os under lejren, 
kan det foregå til 
Michael på 21 63 90 01 
Kasper på 60 16 06 58 
Malene på 40 35 76 36

Transport hjem fra 
lejren 

Vi kører fælles i bus fra 
Gillastugen til 
Engsvinget 46, 2400 
København NV.


Vi forventer at være 
hjemme omkring kl. 
16.00. Men hold jer 
opdaterede på vores 
facebook side

mailto:utterslev@FDF.dk
mailto:utterslev@FDF.dk


Det med småt 
Vores erfaring siger os, at opkald hjemmefra ikke altid er 
en fordel og at hjemve desværre har tendens til at være 
smitsomt. Derfor håber vi at I vil give jeres børns 
mobiltelefoner (og iPads) en velfortjent ferie derhjemme. 

På lejren har vi vores egen lille slikbutik, som vi kalder for 
tutten. Alle børn har lejlighed for at handle helt gratis i 
tutten og det er derfor ikke nødvendigt at have en 
slikbutik med i tasken hjemmefra. 

Er der nogen spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i en 
leder.

Følg med på facebook 

Vi vil i løbet af lejren opdatere 
vores facebook side med billeder 
så I derhjemme kan følge lidt med 
i vores oplevelser.


www.facebook.com/
fdfutterslev/

For væbnere og seniorvæbnere 
Lørdag og søndag skal vi vandre igennem Söderåsen 
Nationalpark frem til lejrpladsen ved Gillastugen. Derfor 
er det vigtigt at I pakker jeres bagage i en 
vandrerygsæk som I selv kan bære hele vejen og 
møder op i gode vandresko eller støvler (gerne 
vandtætte).


Vi mødes lørdag d. 3 kl. 8.30 ved færgen i Helsingør 
hvorfra vi tager færge og bus til Söderåsen


Du kan pakke to tasker til lejren – en rygsæk til 
vandreturen og en taske der bliver kørt til lejrpladsen.


I rygsækken til vandreturen skal du som minimum 
pakke: madpakke til lørdag, drikkedunk, regntøj, 
spisegrej, sygesikringskort (eller kopi), sovepose, 
liggeunderlag, 1 sæt skiftetøj, nattøj, pandelygte, 
toiletgrej, dolk, og hvad du ellers til en overnatning.  
HUSK at pakke jeres tøj og sovepose ind i vandtætte 
poser, så intet bliver vådt hvis det regner hele dagen.


I tasken som bliver kørt til kan du pakke resterende ting 
på pakkelisten som du ikke gider bære, og hvad du 
ellers har brug for på en uges lejr. Lejrtasken skal 
afleveres til bussen se afgangstid under PUS/TUM 
AFGANG ovenfor.

For puslinge og tumlinge 
Vi skal sove i telt hele ugen og vi er mange på lejr. 
Derfor er det, som altid, en fordel hvis jeres børn er 
med til at pakke deres bagage OG at der er navn i/på 
alt hvad de medbringer.


Puslinge og tumling kører i bus til lejren søndag d. 4 
fra Engsvinget 46, kl. 10. (Check-in 9:40-10.00).

For pilte 
Lørdag og søndag skal vi vandre igennem Söderåsen 
Nationalpark frem til lejrpladsen. Derfor skal du fra 
turens afgang være iført gode vandresko eller støvler 
(meget gerne vandtætte).


Vi mødes lørdag d. 3 kl. 8.30 ved færgen i Helsingør 
hvorfra vi tager færge og bus til Söderåsen.


Du skal pakke to tasker til lejren – en rygsæk til 
vandreturen og en taske der bliver kørt til lejrpladsen.


I rygsækken, som du selv skal bære på vandreturen 
skal du pakke: madpakke til lørdag, drikkedunk, 
regntøj, spisegrej, sygesikringskort (eller kopi), et par 
sokker, et sæt undertøj, en varme trøje og en 
tandbørste.  
Der er ikke noget overdækning på vandreturen, derfor 
er meget vigtigt at I har regntøj, vandtætte sko med på 
vandreturen. Pak også jeres ting ind i vandtætte poser, 
så intet bliver vådt hvis det regner hele dagen.


I hånden når vi mødes ved færgen skal du have: 
Sovepose og underlag.


I tasken som bliver kørt til lejren, som vi første kommer 
til søndag, skal du pakke: resterende ting på 
pakkelisten, og hvad du har brug for på en uges lejr. 
Lejrtasken skal afleveres til bussen se afgangstid under 
PUS/TUM AFGANG til venstre.



