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Deltagerbrev for 
Sommerlejr på Sletten 2014 
	  
Dette	  lille	  hæfte	  indeholder	  alle	  de	  informationer,	  der	  er	  
nødvendige	  for	  forberedelserne	  til	  at	  tage	  på	  sommerlejr.	  
Skulle	  der	  stadig	  være	  nogle	  spørgsmål	  i	  ikke	  får	  besvaret	  
efter	  at	  have	  læst	  det	  hele	  igennem,	  så	  er	  i	  velkomne	  til	  at	  
kontakte	  lederne	  fra	  jeres	  kreds. 
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Generelt om lejren 
Du	  skal	  med	  Sjællands	  6	  sejeste	  FDF-‐kredse	  på	  en	  fantastisk	  sommerlejr	  på	  
Sletten	  (lige	  ved	  siden	  af	  Himmelbjerget),	  hvor	  vi	  skal	  opleve	  forsvundne	  tider,	  
fremmede	  lande	  og	  spændende	  kulturer,	  når	  vi	  rejser	  rundt	  med	  vores	  vilde	  
tidsmaskine! 
 
Du	  får	  uden	  tvivl	  en	  spændingsfyldt	  uge	  sammen	  med	  170	  andre	  dejlige	  FDFere	  -‐	  
lige	  fra	  puslinge	  og	  tumlinge	  til	  ledere	  og	  tanter.	  På	  lejren	  møder	  du	  en	  masse	  
nye	  og	  rare	  FDFere	  fra	  både	  Gentofte,	  Gl.	  Holte,	  Holte,	  Karlebo,	  Kgs.	  Lyngby	  og	  
Virum,	  som	  alle	  sammen	  glæder	  sig	  til	  at	  have	  en	  sjov	  lejr	  med	  dig. 

Afgang og hjemkomst 
Afgang	  fredag	  (kun	  seniorvæbnere	  og	  seniorer) 
Fredag	  d.	  1.	  august	  mødes	  alle	  seniorvæbnere	  og	  seniorer	  fra	  alle	  kredsene	  kl.	  
15.00	  på	  Københavns	  Hovedbanegård	  under	  uret.	  Aftalt	  gerne	  internt	  i	  kredsen	  
om	  at	  følges	  til	  København.	  
 
Afgang	  søndag	  (puslinge,	  tumlinge,	  pilte	  og	  væbnere) 
Søndag	  d.	  3.	  august	  mødes	  alle	  fra	  Karlebo	  ved	  Lerhytten	  kl	  7:30.	  Bussen	  kører	  
herfra	  kl	  8. 
Alle	  fra	  Holte,	  Gl.	  Holte,	  Gentofte,	  Virum	  og	  Kgs.	  Lyngby	  mødes	  kl	  8:15	  ved	  
rådhuset	  i	  Lyngby.	  Bussen	  kører	  herfra	  kl	  8.45. 
Husk	  madpakke	  til	  turen!	   

Afslutning og hjemkomst 
Lørdag	  kører	  vi	  fra	  Sletten	  lige	  efter	  frokost	  og	  forventer	  at	  være	  tilbage	  ved	  
henholdsvis	  Lyngby	  Rådhus	  og	  Lerhytten	  kl.	  16.00	  og	  17.00.	  Hold	  øje	  med	  
Facebook-‐siden	  på	  dagen	  for	  mere	  præcise	  tidspunkter. 

Pakning og pakkelister 
Det	  er	  en	  rigtig	  god	  ide	  at	  være	  sammen	  om	  at	  pakke	  hjemmefra,	  så	  børnene	  
også	  selv	  har	  en	  ide	  om,	  hvad	  der	  er	  i	  tasken.	  Det	  er	  tit,	  at	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  rode	  
mange	  tasker	  igennem	  for	  at	  finde	  fx	  regntøj,	  som	  barnet	  påstår	  ikke	  at	  have	  
med,	  men	  som	  jo	  selvfølgelig	  er	  der.	  Det	  tager	  tid	  fra	  andre	  gode	  aktiviteter. 
	  
Bagagen	  skal	  pakkes,	  så	  den	  kan	  bæres	  af	  barnet	  selv.	  Rullekufferter	  og	  
sportstasker	  er	  derfor	  en	  dårlig	  ide	  og	  løse	  soveposer	  og	  liggeunderlag	  bliver	  
hurtigt	  væk	  i	  en	  bunke	  bagage.	  Pak	  derfor	  i	  en	  rygsæk	  og	  sæt	  så	  vidt	  muligt	  
sovepose	  og	  liggeunderlag	  fast	  på	  den.	  Under	  lejren	  er	  der	  næsten	  garanti	  for,	  at	  
man	  skal	  bære	  en	  del	  af	  sin	  bagage	  mange	  kilometer	  —	  især	  hvis	  man	  er	  blandt	  
de	  større	  børn.	  	   
	  
Navn	  i	  tøjet	  øger	  også	  chancerne	  for	  at	  få	  det	  hele	  med	  hjem	  igen,	  men	  pak	  
alligevel	  ikke	  noget,	  i	  ikke	  kan	  tåle	  at	  bliver	  væk. 
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Elektronik 
Der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  tage	  spillemaskiner,	  mobiltelefoner	  og	  andet	  elektronik	  
med	  på	  lejr.	  Det	  passer	  dårligt	  ind	  i	  vores	  aktiviteter	  og	  går	  let	  i	  stykker,	  så	  lad	  
det	  endelig	  blive	  hjemme. 
Især	  mobiltelefoner	  er	  ofte	  årsag	  til	  hjemve.	  Barnet	  kan	  sagtens	  vente	  til	  det	  
kommer	  hjem	  med	  at	  fortælle	  om	  sine	  oplevelser.	  Desuden	  kan	  i	  løbende	  følge	  
med	  i,	  hvad	  vi	  laver	  på	  sommerlejrens	  Facebook-‐side.	  

Pakkeliste for alle 
o Sovepose	  
o Lagen	  (kun	  puslinge	  og	  tumlinge)	  
o Liggeunderlag	  (kun	  pilte	  og	  opefter)	  
o Tøj	  til	  ugen	  (mindst	  2	  sæt)	  
o Nattøj	  
o Varm	  trøje	  til	  at	  sidde	  ude	  om	  aftenen	  
o Regntøj	  (uanset	  vejrudsigten!)	  
o Gummistøvler	  
o Gode	  sko	  at	  gå	  i	  
o Sandaler	  
o Badetøj	  
o Håndklæde	  
o FDF-‐skjorte	  
o Lommelygte/pandelampe	  
o Sygesikringsbevis	  
o Solhat/kasket	  
o Toilettaske	  (tandbørste,	  tandpasta,	  

shampoo,	  sæbe,	  solcreme,	  bind	  (til	  de	  
større	  piger)	  etc.)	  

o Turtaske	  	  
o Vandflaske/camelbag	  
o Postkort	  med	  adresse	  og	  frimærker,	  så	  

kan	  i	  også	  få	  en	  hilsen	  
o Mønter	  til	  kollekt	  til	  Gudstjenesten.	  Vi	  

samler	  ind	  til	  FDFs	  projekt	  i	  Uganda	  

Specielt for væbnere og opefter 
o En	  god	  vandrerygsæk!	  
o Spisegrej	  og	  viskestykke	  

 

Slik 
Hver	  dag	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  købe	  lidt	  slik	  i	  vores	  lille	  slikbod	  (Tutten)	  for	  et	  
forudbestemt	  beløb.	  Beløbet	  er	  allerede	  inkluderet	  i	  deltagerprisen,	  så	  der	  er	  
ingen	  grund	  til	  at	  give	  ekstra	  slik	  eller	  penge	  til	  slik	  med. 

Lommepenge 
Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  bruge	  penge	  på	  eller	  omkring	  lejren,	  så	  lad	  lommepengene	  
blive	  hjemme. 
 
Børnene	  må	  meget	  gerne	  have	  småmønter	  med	  til	  kollekt	  til	  gudstjenesten.	  Her	  
samler	  vi	  ind	  til	  FDFs	  projekt	  i	  Uganda,	  hvor	  vi	  bl.a.	  støtter	  forældreløse	  børn	  
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med	  skolegang.	  Det	  er	  en	  god	  idé	  at	  bruge	  små	  mønter	  og	  binde	  en	  snor	  igennem	  
hullet	  på	  dem.	  På	  den	  måde	  bliver	  de	  ikke	  lige	  så	  nemt	  væk. 

Hvad sker der på sommerlejren? 
Hver	  dag	  på	  lejren	  er	  forskellig,	  men	  alligevel	  ligner	  de	  hinanden	  lidt. 
Vi	  starter	  hver	  dag	  med	  vækning	  kl	  halv	  8,	  efterfulgt	  af	  fælles	  flaghejsning	  og	  
morgenmad	  kl	  8. 
Hver	  formiddag	  er	  der	  en	  lille	  andagt,	  bortset	  fra	  torsdag,	  hvor	  den	  er	  erstattet	  af	  
en	  større	  gudstjeneste	  om	  eftermiddagen. 
	  
Efter	  andagten	  er	  der	  program	  —	  programmet	  skifter	  fra	  dag	  til	  dag.	  Det	  kan	  
være	  alt	  fra	  et	  løb	  til	  konkurrencer	  eller	  en	  masse	  fælles	  lege.	  Kl.	  12	  er	  der	  
frokost,	  hvorefter	  man	  har	  siesta	  (fri)	  til	  kl	  14.	  I	  denne	  fritid	  må	  man	  selv	  vælge	  
hvad	  man	  laver,	  uanset	  om	  man	  vil	  en	  tur	  i	  poolen,	  lege	  med	  sine	  venner	  eller	  
bare	  slappe	  af	  i	  skyggen.	  Der	  vil	  selvfølgelig	  også	  stå	  ledere	  klar	  med	  en	  bunke	  
sjove	  lege	  og	  aktiviteter. 
Efter	  siestaen	  fortsætter	  programmet	  fra	  formiddagen	  indtil	  vi	  skal	  have	  
aftensmad	  kl	  18. 
Efter	  aftensmaden	  er	  der	  igen	  lidt	  fritid,	  indtil	  lejrbålet	  kl	  20,	  hvor	  vores	  dygtige	  
team	  af	  entertainere	  sørger	  for	  underholdning,	  spas	  og	  løjer. 
	  
Herefter	  er	  alle	  trætte	  og	  puslinge	  og	  tumlinge	  bliver	  sendt	  i	  seng.	  Herefter	  bliver	  
resten	  af	  børnene	  sendt	  i	  seng	  løbende,	  så	  der	  er	  ro	  i	  hele	  lejren	  kl	  22. 

Hjælp — mit barn skal på sin første sommerlejr 
Lejrture	  er	  noget	  af	  det	  bedste,	  vi	  har	  i	  FDF. 
Det	  er	  her	  vi	  får	  de	  store	  oplevelser.	  Det	  er	  her	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  lave	  større	  
ting,	  der	  tager	  lidt	  mere	  tid	  end	  den	  1½	  time,	  vi	  har	  til	  de	  ugentlige	  møder.	  Vi	  er	  
sammen	  længe	  og	  lærer	  hinanden	  godt	  at	  kende.	  Det	  de	  store	  lejre	  og	  ture	  man	  
husker	  resten	  af	  livet!	  	  Der	  er	  dog	  en	  række	  ting,	  du	  som	  forælder	  skal	  være	  
opmærksom	  på	  før,	  under	  og	  efter	  lejren. 

Udstyr 
Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  barn	  har	  det	  rigtige	  udstyr	  med.	  På	  den	  foregående	  side	  er	  
der	  en	  liste	  over	  de	  ting,	  dit	  barn	  skal	  have	  med. 
 
Det	  er	  en	  rigtig	  god	  ide,	  at	  i	  pakker	  sammen	  med	  barnet,	  så	  i	  alle	  ved	  hvad	  der	  er	  
med	  og	  hvor	  i	  tasken	  det	  ligger	  —	  især	  hvis	  der	  er	  nye	  ting	  med.	  Vi	  har	  før	  
oplevet	  børn,	  der	  ikke	  vidste	  de	  havde	  regntøj	  med,	  fordi	  det	  var	  nyindkøbt	  og	  
bare	  pakket	  i	  tasken. 

Specielle hensyn 
Det	  er	  vigtigt,	  at	  lederne	  bliver	  oplyst,	  hvis	  der	  er	  specielle	  hensyn	  ,der	  skal	  tages	  
til	  barnet.	  Specielle	  hensyn	  er	  ting	  som	  allergier,	  vådliggere,	  medicin,	  lus	  osv.	  
Hvis	  i	  ikke	  allerede	  har	  skrevet	  specielle	  hensyn	  på	  tilmeldingen,	  så	  skynd	  jeg	  at	  
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kontakt	  os,	  så	  vi	  kan	  få	  det	  noteret.	  Det	  gælder	  også	  hvis	  lederne	  i	  din	  kreds	  har	  
fået	  det	  at	  vide	  1000	  gange	  før	  —	  der	  er	  sikkert	  andre	  ledere,	  der	  ikke	  kender	  dit	  
barn	  og	  derfor	  ikke	  kender	  til	  de	  specielle	  hensyn	  i	  forvejen. 

Sygdom 
Hvis	  dit	  barn	  bliver	  sygt	  eller	  kommer	  til	  skade	  på	  lejren,	  kontakter	  vi	  jer,	  hvis	  vi	  
føler	  det	  er	  nødvendigt.	  Hvis	  det	  er	  en	  smitsom	  sygdom,	  vil	  vi	  sende	  barnet	  hjem	  
for	  ikke	  at	  gøre	  alle	  syge. 

Hjemve 
Vi	  vil	  gerne	  løse	  problemet	  på	  stedet	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigste,	  at	  børnene	  
kommer	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  noget,	  der	  giver	  anledning	  til	  hjemve.	  Det	  er	  
hovedårsagen	  til,	  at	  vi	  ikke	  ønsker	  mobiltelefoner	  med	  på	  lejren	  til	  puslinge,	  
tumlinge	  og	  pilte	  fordi	  det	  giver	  børnene	  en	  mulighed	  for	  at	  gå	  uden	  om	  lederne,	  
som	  kan	  gribe	  ind	  på	  stedet.	  Der	  må	  ikke	  være	  tvivl	  om,	  at	  i	  forældre	  bliver	  
kontaktet,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt.	   
 

• Hjemve	  opstår	  oftest	  i	  de	  små	  klasser,	  og	  skyldes	  at	  børnene	  er	  længe	  
væk	  hjemmefra.	  Hvis	  du	  mener	  at	  hjemve	  er	  et	  problem	  for	  dit	  barn,	  så	  
har	  vi	  lidt	  erfaring,	  som	  vi	  gerne	  deler	  med	  dig.	  

• Hjemve	  opstår	  oftest	  når	  børn	  er	  trætte,	  eller	  når	  de	  er	  i	  kontakt	  med	  
forældrene.	  Hvis	  du	  skal	  have	  kontakt	  til	  barnet,	  så	  kontakt	  lederne	  først,	  
så	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  hjemveen	  kan	  opstå.	  

• Hjemve	  smitter.	  Hvis	  et	  barn	  savner	  sine	  forældre,	  er	  der	  pludselig	  
mange	  der	  gør.	  Hvis	  du	  mener,	  at	  det	  er	  et	  problem,	  så	  snak	  om	  det	  med	  
dit	  barn,	  og	  fortæl	  at	  han/hun	  ikke	  skal	  være	  bange	  for,	  at	  de	  ikke	  kan	  
komme	  hjem	  (der	  er	  jo	  masser	  af	  søde	  voksne	  til	  at	  passe	  på	  dem).	  

• Lad	  være	  med	  at	  lave	  aftaler	  om,	  at	  dit	  barn	  bare	  kan	  ringe	  hvis	  de	  gerne	  
vil	  hjem.	  

• Oftest	  kan	  hjemveen	  kureres	  med	  en	  god	  nats	  søvn	  eller	  en	  god	  leg,	  
men	  det	  kan	  være	  svært	  at	  få	  barnet	  til	  at	  sove/lege	  hvis	  han/hun	  er	  
blevet	  lovet	  at	  måtte	  komme	  hjem	  når	  han/hun	  har	  lyst.	  

• Ofte	  vil	  muligheden	  for	  at	  ringe	  hjem,	  få	  barnet	  til	  at	  tænke	  unødigt	  på	  
forældrene	  og	  dermed	  fremprovokere	  hjemve.	  

• Besøg	  skaber	  hjemve.	  Uanset	  om	  det	  er	  barnet	  selv	  eller	  nogle	  andre	  der	  
får	  besøg	  er	  det	  desværre	  en	  kilde	  til	  hjemve.	  Derfor	  ønsker	  vi	  ikke	  besøg	  
på	  lejren.	  	  

	  
Vi	  kontakter	  jer	  selvfølgelig,	  hvis	  det	  bliver	  nødvendigt. 
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Adresse og kontakt til lejren 
Det	  er	  en	  god	  tradition,	  at	  man	  på	  sommerlejren	  får	  brev,	  postkort	  eller	  en	  lille	  
pakke	  med	  glemte	  sokker	  eller	  lidt	  slik	  hjemmefra.	  Det	  er	  en	  meget	  vigtig	  ting	  for	  
børnene	  og	  det	  vækker	  stor	  glæde	  at	  vide	  at	  dem	  derhjemme	  tænker	  på	  en. 
 
Ps.	  Lad	  vær	  med	  at	  skrive,	  at	  katten	  er	  gået	  bort.	   
 

Adressen til hytten er 
[Barnets	  navn]	  [Kreds] 
Det	  Ny	  Sletten 
Bøgedalsvej	  16 
8680	  Ry 
	  
I	  er	  velkomne	  til	  at	  sende	  post,	  men	  vi	  
ønsker	  ikke	  at	  i	  kommer	  og	  besøger	  os. 
 

Kontakt under lejren 
Hvis	  der	  sker	  noget	  så	  i	  får	  behov	  for	  at	  
kontakte	  lejren	  kan	  i	  ringe	  til	  en	  af	  lederne	  på	  
følgende	  numre. 
	  
Jeanet:	  28	  55	  82	  28 
Thomas:	  26	  20	  95	  69 
	  

Følg med undervejs! 
På	  sommerlejrens	  Facebook-‐side	  vil	  vi	  forsøge	  at	  holde	  jer	  opdaterede	  med	  
historier,	  billeder	  og	  måske	  lidt	  video	  fra	  lejren. 
	  

Facebook.com/sommerlejr2014 
 
	  


