
Sommerlejr 

 

 

Sommerlejr på Møgelø: 

I år bliver lidt speciel på grund af Corona virussen. Hvis den danske regering åbner op for 
muligheden for, at vi kan forsamles mere end 10 personer, har vi lavet denne utraditionelle 
sommerlejr. 

Hvornår starter lejren for de forskellige alderstrin:  

Puslinge og Tumlinge (0 - 3 klasse)   

Start: lørdag den 11. julikl. 14:00 ved bådebroen ved Møgelø. 
Slut: mandag den 13. julikl.17:00 ved Isolars P-plads. 

Pris: 275 kr. 

Pilte (4 - 5 klasse) 

 Start: søndag den 12. juli kl.(nærmere info følger) 
 Slut: lørdag den 18. juli kl.13:00 ved Isolars P-plads. 

 Pris: 700 kr. 

Væbnere (6 - 9 klasse) 

 Start: lørdag den 11. juli kl.(nærmere info følger) 
 Slut: lørdag den 18. juli kl.13:00 ved Isolar P-plads. 

 Pris: 700 kr. 

Ledere og Tanter 

 Pris: 70 kr. pr. dag 

 

Hvordan vil vi afvikle lejren:  
Vi vil selvfølgelig følge myndighedernes anbefalinger med hensyn til hvor mange, vi må forsamles i 
grupper. Vi kan godt være flere grupper på lejren samtidig, så længe vi ikke blandes. Reglerne for 
grupperne er, at der skal være en meter mellem personerne i gruppe, og mindst to meter til en 
anden gruppe.  

Toilet- og badeforhold skal også være sådan, at hver gruppe har 
deres eget. 

Med hensyn til overnatning og spisning vil vi også følge 
retningslinjerne. 

Pilte og Væbnere vil starte på hike og ankommer først til Møgelø, 
når Puslinge og Tumlinge har forladt øen. 

 



Sommerlejr 

 

 

Besøgsdag: 
Vi kan ikke på forsvarlig vis afholde besøgsdag af forældre, da vi ikke vil kunne overholde 
afstandskravene og heller ikke afstandskravene til det antal, der må forsamles. 

Mere information vil komme løbende: 

FDF Thyholm har været meget i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Vi vil 
dog gerne afholde en sommerlejr for at få en ordentlig afslutning på årets sæson og en god start 
på den kommende sæson. Dog er vi stadig i gang med planlægningen og forholder os hele tiden til 
de udmeldinger, der kommer fra regeringen.  

Tilmelding: 

I år vil tilmeldinger blive anderledes. Der vil hænge en postkasse ved indgangen ind til kredshuset, 
hvori tilmeldingsblanketten skal afleveres. 

Betalingen kan ske på MobilePay: 51644 eller til vores konto i Sparekassen Vendsyssel 

REG.NR:9070 Konto: 4420102475. På alle betalinger skal deltagerens navn samt hold oplyses. 

Hvis lovgivningen bliver sådan, at lejren ikke kan afvikles, betales det fulde beløb tilbage. 

Sidste tilmelding er d. 20. juni, dog må der meget gerne tilmeldes før. 

For yderligere spørgsmål kan man henvende sig til kredsleder Kim Langgaard: 26 20 51 31 

 

---klip-------------klip-------------klip-------------klip-----------klip-------------klip-------------klip-------- klip--- 

Navn____________________________________________________________________________ 

Fødselsdato: _____________________________________________________________________ 

Pusling___ Tumling___ Pilt____ Væbner____Leder/Tante____  

må deltage i sejlads aktiviteter____  kan svømme 200 m ____ (Pilte og Væbnere) 

 

Forældres- eller værges underskrift: __________________________________________________ 

Konto til evt. tilbagebetaling (let læseligt,tak!) __________________________________________ 

Bemærkninger (f.eks. angående medicin, allergi e.l.) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


