
Sommerlejr 2020 
 

For Puslinge, Tumlinge & Pilte 
 

Deltagerbrev 
 
 

Du har tilmeldt dig årets sommerlejr :-) 

Derfor skal du selvfølgelig også ha’ de sidste praktiske oplysninger om lejren: 

 
Pga. Covid-19 er vi selvfølgelig nødt til at gøre tingene lidt anderledes end vi plejer, og det 
betyder bl.a. at aflevering og afhentning vil foregå på en anden måde end normalt, da vi ikke 
ønsker at forsamlingen bliver for stor. 

 
Vi sørger for alt, hvad der skal bruges til bl.a. håndhygiejne, så der er ingen grund til at du 

medbringer f.eks. håndsprit. 
 
Du skal have været helt rask og uden symptomer 48 timer før sommerlejren begynder. 

Ved mistanke om corona-relaterede symptomer isoleres barnet og ringes straks hjem. 
 

Du kan læse alle vores (covid-19) retningslinjer for sommerlejren her.. 
 

 
Start: Puslinge & Tumlinge mødes på lejren: 

 Roarhytten, Granbakken 5A, 4070 Kirke Hyllinge. 

 Søndag d. 28. juni, mellem kl. 10:30 – 11:30. 
 

 Piltene mødes Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge  
 Søndag d. 28. juni kl. 10:30. Bagagen lægges i en bil og 
 Pilte og deres ledere går de 2 km til lejren.. 

 
Slut: Vi slutter på lejren (se adressen ovenfor) fredag d. 3. juni, 

 mellem kl. 16.00 og 17.00. 
 Vi sørger for at bagage m.m. er pakket ved afhentning, så I kan komme hurtigt 

 afsted igen. 
 
 Modsat tidligere år så opfordrer vi jer til at 

 komme så få som muligt i forbindelse 
 med aflevering og afhentning.  

 
Pakkeliste: Du har fået udleveret en pakkeliste - Brug den! 
 - Bemærk at alle skal sove i telte. 

 
Medicin: Hvis du bruger medicin skal du selvfølgelig huske at ta’ med 

 til hele ugen. 
Når du ankommer til lejren skal evt. medicin afleveres til 
din leder med anvisning om hvordan og hvornår det skal 

bruges. 
 

  

https://fdf.dk/media/77350/covid-19_retningslinjer_for_sommerlejr.pdf


 

 
 
Bemærk: Lad mobiltelefonen blive hjemme! 

 Du har ikke brug for mobiltelefon på lejren... 
 

Lommepenge: Du skal ikke medbringe lommepenge! 
 Penge til ’Tutten’ (lejrens slikbod) og evt. is er inkluderet i deltagerprisen. 
 

Kniv: Pilte som har ”Knivbevis” må gerne medbringe kniv/dolk. 
 Vi har ekstra snitteknive, som alle kan låne, når der er tid og opsyn til dette. 

 
Telefon: Der er ikke telefon på lejren, men vi kan kontaktes på følgende  

  mobiltelefoner, gerne som SMS og kun hvis det er vigtigt: 
 
 29907148 (Lone), 29627642 (Susanne), 61713940 (Heini) 

 
Email:  Det er muligt at sende email til sommerlejren: 

 Send mailen til sommerlejr@fdfalsonderup.dk 
 - skriv venligst barnets navn i subject/emne-feltet. 
 

I tvivl ? Hvis du/I er i tvivl om noget så kontakt en af lederne. 
 

 
 
 

 


