
 

 

Kære sommerlejrdeltager! 
  
Hvor er det bare fedt, at du skal med på årets sommerlejr 2021.  
Turen går til 
  

FDF Friluftscenter Sletten 

Bøgedalsvej 16 

8680 Ry 

  
hvor hele kredsen skal tilbringe en uge i legens navn. Det bliver en fest 
uden lige, og vi glæder os til at se DIG! 
  
Her følger nogle praktiske og vigtige informationer, som du og dine 
forældre skal læse godt igennem inden afrejse. 
  

Af- og hjemrejse 

Vi tager af sted med busser fra Brønshøj Sognehus lørdag d. 10. juli kl. 
10.00 

Derfor mødes vi kl. 09.00 ved Brønshøj Sognehus, hvor dine ledere vil tage 
godt imod dig. Husk at pakke madpakke og drikkedunk i din turrygsæk. 
  
Er du væbner eller  seniorvæbner og skal på precamp, skal du mødes ved 
Brønshøj Sognehus  torsdag d. 8. juli kl. 16:00. Vi kører derfra kl. 17:00 

Husk at pakke aftensmad i turrygsækken, som du kan spise på turen.  
 

Vi tager fra Sletten igen d. 17. juli kl. 11.00, og forventer at være hjemme i 
BSH omkring kl. 15.30. Vi vil løbende opdatere om hjemrejsen på dagen via 
vores Facebookside. 
  
Hvis I ikke ønsker at benytte jer af den fælles transport til Sletten, skal 
dette meddeles til sommerlejrudvalget på SLU@k25.dk senest d. 3. juli. 
  

COVID-19 

Vi følger udviklingen i coronarestriktionerne tæt, og umiddelbart inden 
lejrens start vil vi melde ud, hvordan vi forholder os til de gældende 
retningslinjer på lejren. Vi vil til enhver tid følge de restriktioner, der er 
gældende for foreningsliv og som findes på FDFs hjemmeside via dette 
link.  
Vi opfordrer uanset til, at I lader jer teste inden sommerlejrens start. 
 

I tilfælde af sygdom 

 Ved symptomer såsom feber, tør hoste, usædvanlig træthed mv. 
må deltageren ikke møde op, men skal blive hjemme. 

 Ved sygdom hos nære kontakter (husstand, skoleklasse mv.) skal 
deltageren blive hjemme indtil denne anses for smittefri. 

https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus
https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus


  

 

 Er deltageren symptomfri men testet positiv for Covid-19 skal 
personen bliver hjemme i 7 dage efter at deltageren har fået taget 
testen 

 Deltageren betragtes først smittefri efter 48 timer efter 
symptomophør isoleret i hjemmet 

 Hvis en deltager får symptomer på lejren vil deltageren blive 
isoleret og skal hentes hjem hurtigst muligt (såfremt forældre ikke 
er hjemme i lejrperioden bedes I forberede et alternativ og 
meddele os det inden lejrens start). 

 

Lommepenge 

Vi har selvfølgelig vores egen biks, hvor du hver dag kan snolde dine penge 
op!  
I deltagerprisen er der indlagt 30 kr. til brug i biksen. 
 

Mobiltelefon 

Lad den blive hjemme – du kommer ikke til at kede dig!  
Du får ikke brug for din mobiltelefon, og vi henstiller til, at ingen børn har 
mobiltelefon med. 
Skulle det ske, at du bliver kontaktet af dit barn, uden de samtidig er 
sammen med en leder, beder vi dig kontakte lejrchefen, før du foretager 
dig yderligere. 
 

Nødtelefon 

I nødstilfælde kan I kontakte lejren ved at ringe til lejrchefen Troels Larsen 
på tlf.: 21472213  
 

Post og adresse 

Vi anbefaler, at jer derhjemme sender hilsner til jeres børn på lejren 
undervejs. De bliver så glade for det. Man kan enten sende postkort eller 
mails, men vi vil kraftigt anbefale jer at benytte jer af mailpost, da vi ellers 
ikke kan være sikre på, at brevene når frem.  
Mails kan sendes på følgende mailadresse: sommerlejrk25@gmail.com 

 

Undlad venligst at sende slik og gaver – det klarer biksen. Kan I ikke lade 
være, skal der være nok til hele lejren. Vi er 192 af sted.  
 

I kan sende postkort til følgende adresse:  
 

 
”Deltagerens navn og FDF-klasse” 

FDF K25 Brønshøj 
FDF Friluftscenter Sletten 

Bøgedalsvej 16 
8680 Ry 

 

 



  

 

Pakkeliste 

 Forbundsskjorte (bæres på ud- og hjemrejse) 
 Sygesikringsbevis (pakkes i toilettasken, skal ikke udleveres!) 
 March & Lejr-sangbog 
 Lagen (gælder kun puslinge og tumlinge) 
 Sovepose 
 Nattøj og evt. sovedyr 
 Håndklæde 
 Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, sæbe, shampoo, børste, 

solcreme) 
 Varm trøje (eksempelvis fleece- eller uldtrøje) 
 Vindjakke 
 Regntøj 
 Gummistøvler 
 T-shirts 
 Lange bukser, 2 par 
 Korte bukser, 2 par 
 Sportstøj 
 Undertøj til en hel uge 
 Strømper til en hel uge 
 Badetøj 
 Pose(r) til snavsetøj 
 Lommelygte 
 Drikkedunk (skal pakkes i turrygsækken) 
 Turrygsæk 
 Kasket/solhat 
 Tomme dåser (gerne 3 stk, fx sodavandsdåser, konservesdåser e.l.) 
 Evt. dolk (hvis du har dolkemærke. Afleveres ved afgang – HUSK 

navn) 
 Evt. medicin (afleveres med beskrivelse af anvendelse og dosering, 

samt om barnet selv skal administrere indtagelsen) 
 Evt. personlig håndsprit (der vil også være masser af håndsprit på 

lejren) 
 
Vi anbefaler desuden, at I skriver navn i alt tøj. 
 

 
Særligt for pilte, væbnere og seniorvæbnere 

 Liggeunderlag 
 Varm sovepose til at sove ude 

 

Særligt for væbnere og seniorvæbnere 

 Mobiltelefon 
 Oplader 
 Evt. Powerbank 

 
 



  

 

Særligt for væbnere og seniorvæbnere, der skal på precamp 
På precampen skal vi gå en del og du skal selv kunne bære din oppakning 
hele vejen. Husk derfor at pakke i en rygsæk og hav gerne nogle sko med, 
som du går godt i, fx vandresko. 
Den del af din bagage du ikke skal have med på precampen, kan du pakke i 
en anden taske, da den vil blive transporteret til Sletten særskilt. Den skal 
medbringes ved afgang,  
torsdag d. 8. juli til Brønshøj Sognehus 
 

 FDF-skjorte (skal bæres på udrejse) 
 March & Lejr-sangbog 
 Aftensmad til torsdag - skal spises på turen 
 Spisegrej og viskestykke 
 Sovepose 
 Liggeunderlag 
 Nattøj 
 Regntøj 
 Tøj til 3 dage - det skal være tøj du kan bevæge dig i 
 Gode sko at gå i 
 Varm trøje 
 Kasket, bøllehat eller anden solhat 
 Drikkedunk, mindst 1 liter (men gerne over) 
 Toilettaske med relevant indhold (Tandbørste, tandpasta, 

hårbørste, hygiejneprodukter) 
 Solcreme 
 Lommelygte/pandelampe 
 Sygesikringsbevis (pakkes i toilettasken) 
 Mobiltelefon, oplader og evt. opladt powerbank 
 Dolk 
 Håndklæde 
 Badetøj 

 
 

Følg med på Facebook 

Vi opdaterer løbende kredsens Facebook-side med billeder og nyheder fra 
lejren. I kan følge siden og give den et like lige her. 
 

Spørgsmål 
Mangler du svar på nogle spørgsmål eller har du nogle oplysninger, vi skal 
have, så̊ ring til lejrchef Troels Larsen på telefon 21472213 eller e-mail 
SLU@k25.dk. 
 

Vi glæder os til at se dig til et brag af en sommerlejr! 
 
Legesyge hilsner 
Lederne i FDF K25 Brønshøj 
 

https://www.facebook.com/fdfk25

