Kære FDF’er
Nu er det ved at være tæt på at vi skal på Landslejr, hvilket betyder at der er lidt praktiske ting
der skal informeres om.
Afgang
Vi mødes ved FDF-huset i Ugerløse, Hovedgaden 2, kl.09.00 onsdag 6/7-22. Vi skal køre fra huset
ca. kl. 09.30, husk madpakke med hjemmefra.
Hjemkomst
Vi forventer at være hjemme ved FDF Huset 15/7-22 ca. kl 16.30 husk at tjekke Facebooksiden på
dagen, for det kan være vi kommer tidligere eller senere afhængig af trafikken.
Forvent at få trætte børn hjem fra lejr
Indbetaling af restbeløb.
Der er indbetalt 500 kr. ved tilmelding, så FDF Stenlille-Ugerløse-medlemmer skal betale 1480 kr.
til kredsen på MobilePay nr. 40160, husk at skrive deltagerens navn + landslejr.
Mobiltelefoner
Det er ikke nødvendigt at have sin mobil tlf. med på lejr. Hvis man alligevel tager sin mobil tlf.
med, skal man være forberedt på, at det kan være besværligt at få den opladet.
Alle børnenes mobiltelefoner vil blive opbevaret af en leder og vil kun blive udleveret, når der er
tid og behov for dette.
FDF er ikke ansvarlig for børnenes mobiltelefoner, og går de i stykker under lejren, har FDF ingen
erstatningspligt.
Skulle man få et ulykkeligt barn, der ringer hjem, så husk at fortælle dem, at de skal snakke med
en leder.
Lommepenge
På Landslejren vil der blive brugt en betalingschip som sidder på et armbånd. Det armbånd bliver
udleveret til jer inden lejren, og det skal i selv medbringe.
Man bestemmer selv, om man indbetaler alle lommepenge på en gang eller lidt ad gangen.
Man tanker lommepenge på chippen ved en portal, mere herom kommer i brevet med chippen.
Vi anbefaler, at man har et sted imellem 200 og 500 kr. med i lommepenge, så er der råd til slik
og merchandise. (landslejr T-shirten koster 99 kr. som de fleste børn som regel gerne vil have)
Hvis et barn gentagende gange bryder reglerne og ikke vil høre efter, kan man risikere at blive
sendt hjem på forældrenes regning. (hvilket vi selvfølgelig ikke regner med sker med alle de
artige børn vi har ☺)
Under lejren kan Claus eller Julie kontaktes, hvis der opstår et akut behov.
Claus tlf.nr. 61741627, Julie S. tlf.nr. 60148107.

Bagage som liggeunderlag, sovepose og
gummistøvler, er der mulighed for kan
blive kørt til lejren før tid. Hvis I vil gøre
brug af denne mulighed, skal det
afleveres fredag d. 01-06-2022 mellem kl.
16-18. på Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse.

Landslejr pakkeliste
Rygsæk:























Lange bukser
Korte bukser
Langærmede bluser
Kortærmede bluser
Sokker/strømper
Underbukser
(Undertrøjer)
Jakke
Regntøj
Gummistøvler
Praktisk fodtøj
Håndklæde
Toilettaske
SYGESIKRINGSBEVIS! (eller kopi)
Lommelygte
Sovepose
Liggeunderlag
Lille hovedpude
Sovebamse
Badetøj
Lille Tur-rygsæk
Mobiltelefon og
lader/powerbank (på eget ansvar)

EVT:
 Medicin (afleveres til medicin ansvarlig)
 Dolk
 Arbejdshandsker

Bestikpose:
 Viskestykker x 2
 Vandflaske
 1 Dyb tallerken
 1 Flad tallerken
 1 Mug/kop
 1 Gaffel
 1 Kniv
 1 Ske
(En spork er ikke nok, da det er svært at
skære kød ud og smøre madder med sådan
en)

Toilettaske:
 Tandbørste
 Tandpasta
 Kam/Børste
 Solcreme
 Vaskeklud
 Sæbe/shampoo
Uniform:
 March og lejr (sangbog)
 FDF-skjorte som vi har
på når vi tager afsted.
 Betalingsarmbånd

ALT SKAL VÆRE MED
NAVN!!!!!
Alt tøj, der skal pakkes, pakkes efter den vejrudsigt (www.dmi.dk), der vises før den
pågældende lejr. Husk at lade barnet pakke sin egen rygsæk, så ved de også hvad de har med.
Husk på at alle børn skal selv bære sin bagage, så pak praktisk.

Afleveres til Julie S. inden afrejse
Navn_____________________________
Fototilladelse, der må tages billeder af mig.
Svømmetilladelse, Jeg kan svømme minimum 200 meter.
Klatretilladelse, Jeg må godt klatre
Kørsels tilladelse, Jeg må kører i bil.
Sejletilladelse, jeg må sejle
Som forældre/værge til ovenstående, giver jeg hermed tilladelse til at det ovenstående er
tilladt for mit barn
Dato og navn

Underskrift

______________________________

____________________________________

