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Deltagerbrev for fælles sommerlejr 2017 
Karlebo, Stenløse-Veksø og K2  

Kære deltager og forældre. 

Du modtager deltagerbrevet fordi du har tilmeldt dig vores fælles sommerlejr 2017 med tre 
friske FDF kredse.  

I deltagerbrevet står alt du har behov for at vide omkring lejren. Såfremt du stadig er i tvivl 
om noget, er du meget velkommen til at kontakte din leder for mere info.  

Vi glæder os til at se dig!  

Generelt om lejren 
Lejrens tema er Gummi Tarzan og sammen skal vi hjælpe Gummi 
T med at blive stærk og overvinde de store onde modbydelige 
drenge. Gennem lejren skal vi se om vi kan lave fælder for 
drengene og hjælpe Gummi T. Det kræver naturligvis list, styrke, 
mod og samarbejde. Men der er intet som 77 seje FDFere ikke kan 
klare.  
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Afgang og hjemkomst 
Stenløse-Veksø: Alle kører selv til Tolv Ege med ankomst kl.  

Karlebo: Fælles forældrekørsel. Vi mødes ved Lerhytten kl. 14.30.  

K2: Forum Station kl.13.30. Vi mødes oppe på gadeplan ved trappenedgangen. Alle SKAL 
pakket i rygsæk, da vi skal med flere transportmidler og gå ca. 2 km til lejren.  

Der er afhentning af alle fredag den 4. august fra kl. 16.00.   

Program for fredagen 

16.00 – Forældre kan ankomme. Frem til aftensmad, vil der være fælles leg. 

17.30 – Fælles aftensmad. Alle skal medbringe tilbehør til fælles buffet. Medbring mængde til 
egen familie. Vi sørger for fælles kød.  

18.30 – Lejrbål. 

19.30 – Tak for i dag.  

Vi vil meget gerne vide besked, hvis I ikke har mulighed for at hente Jeres barn og derfor laver 
aftaler med andre forældre.  

Pakning og pakkelister 
Det er en rigtig god ide at være sammen om at pakke rygsækken hjemmefra. Det giver barnet 
en ide om hvad der er i tasken – og cirka hvor i tasken det befinder sig. Vi oplever at børnene 
ikke kan genkende deres ting fordi de ikke har været med til at pakke.  

Bagagen skal pakkes, så barnet selv kan bære sin bagage. Derfor anbefaler vi, at I pakker i 
rygsæk.  

Navn i tøjet er vigtigt og øger chancerne for at få det med hjem igen. 

  



3 

 

Pakkelister 
Alle skal huske nedenstående 

• Sovepose  
• Lagen (kun puslinge og tumlinge)  
• Liggeunderlag (kun pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer)  
• Tøj til ugen (inkl. nattøj)  
• Varm trøje/jakke til at sidde ude om aftenen  
• Regntøj!  
• Gode sko at gå i  
• Sandaler  
• Badetøj og håndklæde  
• FDF skjorte og sangbog 
• Lommelygte  
• Sygesikringsbevis – gerne en kopi (afleveres til leder fra egen kreds)  
• Solhat/kasket  
• Toilettaske med sæbe, tandbørste, tandpasta og solcreme. Hårbørste og elastikker til de 

langhårede.   
• Turtaske 
• Vandflaske/camelbag 
• T-shirt uden tryk som skal bruges til aktivitet. Det skal derfor være en t-shirt, som må 

redesignes J 
• Tøj til temafesten (info vil komme ud i særskilt mail) 

 

Specielt for væbnere, seniorvæbnere og seniorer 

• Spisegrej og viskestykke  
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Slik 
Vi har tut (lejrens slikbutik) på lejren, hvor vi alle hver dag kan købe slik for et mindre beløb. 
Dette er inkluderet i deltagerbetalingen. Der er derfor ikke behov for at give ekstra slikpenge 
med og vi vil også frabede, at I giver jeres børn slik med i taskerne.  

I må til gengæld gerne bage en kage til fx 20 personer. Vi er i alt 77 på lejren. Giv gerne en 
leder et praj, hvis I bidrager med kage J  

Lommepenge 
Der vil ikke være nogen muligheder for at bruge lommepenge på lejren, så de kan lige så 
godt blive hjemme. Det er smartere, at de ligger sikkert i sparegrisen, end at de bliver væk på 
sovesalen. 

Elektronik 
Mobiltelefonen er en fantastisk opfindelse. Desværre oplever vi den som den største årsag til, 
at nogle børn får hjemve. Det vil altid være muligt for forældrene at få kontakt med deres 
børn – og omvendt. Vi vil gerne bede om, at kontakten går gennem os, så vi bedst muligt kan 
tage hånd om eventuelle situationer. Derfor frabeder vi os, at børnene har deres 
mobiltelefoner med, og henviser til at kontakte jeres leder, såfremt I har behov for at tale med 
jeres barn.  

Diverse mini-computere, musikafspillere og andre elektroniske legesager ser vi ligeledes 
gerne bliver hjemme. Der bliver alligevel ikke tid til at benytte sig af dem, da vi har for travlt 
med at lege og få nye venner. 
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Adresse og kontakt under lejren 
Det er en god tradition, at man på sommerlejren får en hilsen. Det er en meget vigtig ting for 
børnene og det vækker stor glæde at vide, at dem derhjemme tænker på en.  

Send en mail til fdfkarlebo@fdf.dk. 

Adresse til hytten 

Tolv Ege, FDF lejr 
Fagerkærvej 14 
3630 Jægerspris  

Kontakt og besøg under lejren 
Hvis der sker noget hjemme og I har behov for at kontakte lejren, kan I ringe til en af os eller 
sende en sms: 

Henriette, K2: 22 77 49 15 

Thomas, Karlebo: 26 20 95 69 

Heidi H., Stenløse-Veksø: 26 27 75 93 

Har I behov for at komme i kontakt med Jeres barn, så går kontakten gennem en leder. Herved 
sikrer vi de bedste rammer for børnene og kan bedst muligt tage hånd om eventuelle 
situationer.  

Vi ønsker ikke besøg på lejren, men vi glæder os til at tage imod alle forældre, søskende og 
bedsteforældre fredag kl. 16. Giv gerne kontaktlederen et praj om, hvor mange I kommer.  
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Hjemmesider 
Informationerne vil også være at finde på kredsenes hjemmesider og facebooksider. 

Karlebo 

FDFKarlebo.dk 
Facebook.com/FDFKarlebo 
Instagram.com/FDFKarlebo 

Stenløse-Veksø 

FDF-Egedal.dk 

K2 

FDF.dk/K2 
Facebook.com/FDFK2 

Badetilladelse 
Vi skal helt sikkert bade i løbet af ugen. Derfor beder vi om en badetilladelse for jeres barn, 
såfremt det skal have lov at deltage i badeaktiviteterne. Se tilladelse bagerst i dette brev.  

Specielle hensyn 
Hvis der derudover er specielle hensyn, som vi skal tage hensyn til, beder vi jer om at 
kontakte jeres leder inden lejren og gøre opmærksom herpå. Det kan være såsom 
sengevædning, lus, fobier, allergier, udfordringer i familien, eller lignende. Derefter vil vi gøre 
vores bedste for at tage hånd om det, mens vi er afsted, så alle får en god uge. 



7 

 

Badetilladelse 
Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må bade under opsyn fra ledere. 

 

Barnets navn   __________________________________________________________ 

 

Forælders underskrift __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Klatretilladelse 
Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må klatre under forudsætning af, at FDFs 
klatrereglement følges. 

 

Barnets navn   __________________________________________________________ 

 

Forælders underskrift __________________________________________________________ 

 


