
PuslingePuslinge  Tumlinge 

   Vi skal på Kristi Himmelfarts lejr 
  …. og du skal da med 

   de fire elementer 

m 
ø 
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Billedet er fra vores piratlejr 2020, som blev afholdt samme sted. 



Hvor: I Kristi Himmelfarts ferien har vi bestemt os for at tage på en 

tidlig SOMMERLEJR.  
Da væbner og pilte skal på Landslejr, har vi ikke folk nok til en uges 
sommerlejr i sommerferien, derfor dette tilbud. 

 
Hvornår: Vi mødes på den tidligere Bjerget efterskole torsdag d. 26. 

maj kl. 10.00 Kærupvej 9, 7741 Frøstrup. 
Lejren slutter søndag d. 29. maj kl. 12.00, men I forældre er velkom-
men til at kigge derud allerede kl. 10.30 så kan I se lidt om hvad vi har 
lavet.  
 
Hvad koster det: Lejren koster 500, Kr. som indbetales på  

  MobilePay 644585  Mini sommerlejr 2022 
Heri er indregnet Tutte besøg ,med slik for 10 Kr. pr. dag.  
 
Hvordan kommer vi derhen, og hjem: Det bliver forældrekør-

sel, men sig til hvis det giver problemer, så må vi se hvad vi kan gøre 
med samkørsel 
 
Overnatning: Puslinge sover indenfor (Husk lagen) Tumlinge sover 

i telte. Vi tager telte med, bliver det for koldt, rykker vi bare ind i hallen 
og laver en sovesal. 

 
  Hvad skal du have med / PAKKELISTE 
Jakke 
Bukser 
Sygesikringskort  
FDF skjorte , (hvis haves) 
Undertøj 
Strømper 
En tyk trøje 
Regntøj 
Fodtøj / gummistøvler 
Sovepose 
Evt. medicin 
Liggeunderlag 

Hvad skal vi lave på lejren:  
Temaet bliver de fire elementer  vand, luft, ild og jord. 
Vi skal bl.a. flyve med drager, lave eksperimenter med 
vand  o.s.v …... 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - - - - - - - - - -    —————————————- - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                           TILMELDING 
Mobiltelefon: Der vil ikke være noget at bruge mobiltelefonen til, på 
lejren. Derfor kan den sagtens blive hjemme. Medbringes den allige-
vel, er det på barnets eget ansvar. Hvis I har brug for at kontakte jeres 
barn, anbefaler vi at I ringer til et af navnene på kontaktlisten, som I 
får udleveret inden lejrens start. 
 
Tilmelding sker ved at aflevere denne del af sedlen, til en af Jeres 
barns ledere, med : 
Barnets navn                           ________________________ 
 
FDF Klasse                              ________________________ 
 
Forældres telefonnummer      ________________________ 
 
Forældres underskrift              ________________________ 

 
Senest den.  05.05.2022 

Drikkedunk 
Tandpasta 
Tandbørste 
Lommelygte 
Sovebamse 
Hovedpude 
March og Lejr 
Nattøj 
Lagen, hvis sove inde 
Pose til snavsetøj  


