
 

Sille og Sigurd - det vilde vesten 

Kære Puslinge-/Tumlingeleder! 

Lørdag d. 25. september 

2021 mødes vi på Sletten. 

Kl. 10:00 til 15:00 

Arrangementet er for puslinge, tumlinge, ledere, søskende, venner og forældre. 

I samme weekend afholdes Aktiv lejr for væbnere og seniorvæbnere, og seniorkursus for senior 

hvilket betyder, at Sletten vil summe af aktiviteter. 

Dagen starter og slutter på Aktivlejrscenen ved Den Ny Sletten, aktiviteterne afholdes på 

Gl. Sletten. 

Fordeling til aktiviteterne 

I år har vi valgt at lave et lykkehjul, der sender kredsene ud til aktiviteterne. 

Følg båndet i samme farve som lykkehjulet rammer, når kredsen er færdig i det område, går i 

tilbage til lykkehjulet, der drejes igen, for at komme ud til et nyt område. 

Det er vigtigt at leder/forældre sætter børnene i gang ved aktiviteterne, ved alle aktiviteter er 

der lavet en beskrivelse, som forklarer hvad der skal ske ved den aktivitet. 

Når/hvis i kommer gennem alle områder, må I gerne gå tilbage og prøve et område igen. 

Medbring: Madpakke og drikkevarer til frokost, godt humør, kop til saft / kaffe,                 

Den medbragte frokost indtages mellem kl. 11:30 og 12.15, hvor 

aktiviteterne er lukket.  

 

 

 

 



Program: 

10:00 Velkomst 

10:30 Aktiviteter 

11:30 Frokost - aktiviteterne lukker. 

Frokosten indtages der hvor i er 12:15 Aktiviteterne fortsætter 

13:45 

14:15 Kage, saft, kaffe v. scenen 14:30 
Afslutning med andagt v. scenen 15:00 
Farvel og på gensyn næste år. 
15.01 Mulighed for at gå rundt på Sletten 

 

Glæd jer allerede til en dejlig dag med aktiviteter og 

udfordringer for puslinge, tumlinge, deres familie og ledere 

Formålet med denne dag er at – 

Puslingene / Tumlingene / familierne / lederne: 

- Ser og oplever Sletten 

- Oplever suset af at være mange sammen 

- Oplever det liv, der er på Sletten i forbindelse med ”Aktiv Lejr” 

- Får en hyggelig dag sammen med lederne og/eller familierne 

Vers til Sille og Sigurd sangen (Sille og Sigurd sangbogen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tilmelding 

Tilmelding til Sille og Sigurd dag forgår via dette link, hvor der skal oplyses 

Kreds 

Kontakt person 

Navn 

Tlf.nr. 

Mail adr 

Deltager under 4 år 

Deltager fra 4 år til 18 år 

Deltager 18+ 

 

https://flexbillet.dk/fdf/event/czqu70/token/aakw  

Ved problemer med tilmeldingen så tag fat i Lene:

 hersom.lene75@gmail.com Sidste frist for tilmelding er 12. september 2021 

Ved ankomst 

Ved ankomst er det vigtigt af én fra hver kreds/gruppe henvender sig i Feliksbanken, bag scenen 

omkring: 

Ændringer af deltagerantal 

Under 4 år 

4-18 år 

18 + 

Udlevering af 

Kvittering 

Sangark 

Mærker - til børn 

Kort over Sletten med praktiske oplysninger Evaluerings skema 

Ved afgang 

Inden i forlader Sletten er det vigtigt i afleverer et udfyldt evalueringsskema i kassen på scenen. 

Mærker til leder/forældre 

Mærker er ikke inkluderet i betalingen for forælder og leder. Mærker kan købes for 20 kr. i 

Feliksbanken 

Overnatning 

Der kan ikke søges huslejerefusion ved kommunen, da vi ikke betaler for at være på Sletten. 

Med mindre I vælger at overnatte hvilket koster 43 Kr. pr. person pr, nat. Telte og forplejning og 

andet udstyr skal i selv sørge for.  Der er reserveret plads til overnatning på prærien. 

Pris: Kun 90 kr for børn fra 4 år. 

Børn under 4 år deltager gratis. 

20 kr. for forælder og leder som dækker kaffe og kage, for denne fantastiske dag, fuld af 

oplevelser 

 

https://flexbillet.dk/fdf/event/czqu70/token/aakw


Friluftgrej: sælges ved det ny sletten. 

Husdyr: Der må ikke medbringes hunde eller andre dyr på Sletteområdet 

Adresse: ”Det Ny Sletten”, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry 

Kørevejledning: Fra Silkeborg køres ad rute 52 mod Horsens. Efter 

6 km drejes til venstre i Rodelund mod Ry ad rute 445. Efter yderlig 6 

km (ved 19,9 km mærket) drejes til venstre ad Ny Himmelbjergvej 

mod FDF Friluftscenter Sletten. 

Følg skiltene ”Aktiv lejr” rundt på sletten. 

Parkering: Sille og Sigurds parkeringsplads på prærien. 

Kørsel på Slettens område: Der er mange på Sletten denne weekend, derfor skal der 

udvises særligt hensyn i forbindelse med bilkørsel, Der må højst køres 30 km/t i 

sletteområdet. 

Jobannonce 

Personer til hjælp med afvikling af aktiviteterne søges. 

Det kan både være ledere, seniorer, venner, forældre, tidligere FDF’ere, bedsteforældre m.m. 

Det er muligt at 2 deles om en aktivitet, således en er der før middag og en anden over middag. 

Kontaktperson: Leif Laursen tlf.: 25 307243 eller mail: hersom.lene75@gmail.com 

Udvalget består af: 

Lene Hersom Laursen Randers 1 - Hornbæk 28896083 hersom.lene75@gmail.com 

Leif Laursen Randers 2 25307243 hersom.lene75@gmail.com 

Jonas Behrendtz Mammen jonasb@fdf.dk 

 


