Praktisk info

FDF Solbjerg – Sommerlejr 2019
Jubii - du er nu blevet tilmeldt årets mest fantastiske ferie –
nemlig sommerlejr med FDF Solbjerg.
I disse papirer står alt det, du har brug for at vide, men skulle
du have brug for mere information, kan du selvfølgelig altid ringe
eller skrive.

Ankomst lørdag d. 29. juni kl. 15
Lejrens start er Skovhuset Skivholme lørdag d. 29 juni kl. 15. I
skal selv sørge for transport til lejren.
ALLE: Husk madpakke til aftensmad den første aften!

Hjemkomst fredag 5. juli
Se mere om hjem komst under ”fest aften”
Lejrens adresse:
Skovhuset Skivholme
Skyttehusvej 18,
8464 Galten
Tlf.: Laust - 28 35 54 85 eller Daniel - 42 49 10 15.
Telefonen er dog kun til nødstilfælde. Hvis jeres barn ikke har
det godt, skal vi nok kontakte jer.

Post – spar portoen
Vi håber på rigtig mange breve og postkort hjemmefra. Det
betyder så meget for børnene at få en hilsen fra far, mor,
bedsteforældre, onkler, tanter...., så send et brev/kort en gang
eller to i løbet af ugen.
Men det tager laaang tid at få sendt et brev med posten og det
er dyrt.
Kom derfor ned med dit brev eller pakke onsdag d. 26/6 mellem
kl. 18.30 og 20.00 eller tag det med om lørdagen den første dag.
Vi stiller nogle kasser frem og posten vil blive delt ud over hele
ugen.
Følg med i hvad vi laver på sommerlejren, der vil løben i ugen
komme billeder op på hjemmesiden www.fdfsolbjerg.dk.

Sygesikringsbevis og medicin
Husk at medbring sygesikringsbevis til hvis uheldet
skulle være ude. Evt. medicin. Afleveres ved
ankomst.

Fest aften
Fredag d. 5. juni fra kl. 17.30 er alle forældre og
søskende inviteret til at være med til fest aften og
komme at hente jer. Hvis man som forældre ikke
har mulighed for at hente selv bedes man
arrangere at nogle andre tager ens barn med
hjem.
Kl. 19 begynder det fælles sammenskudsgilde,
medbring en ret til det kolde bord, samt service
til jer selv.

Vigtigt: Vi beder om, at besøg kun finder sted
på fest aftenen, og at I helt klart har fortalt
jeres barn, om I kommer – ikke noget med
måske/ måske ikke. Det er ubehageligt for jeres
barn.

Destination: FDFSA’s rumstation

Tid: 29. juni kl. 15

Plads: Blåt område

Særligt for pilte:

Gate: Gate 42

Navn: ______________________________________________

Boarding Pass >>> First Class

Vi beder jer om ikke at tage hjem, før lejren
slutter omkring kl. 20.30. Så kan vi nemlig alle
sammen få sagt pænt farvel til hinanden. Det er
en god tradition efter en hel lejr sammen.
Husk tøj efter vejret.

Pilte skal medbringe følgende ekstra til
piltehiken: Sovepose, liggeunderlag, lille tur
rygsæk(Til det mest nødvendige at gå med og
en taske, du kan have bagage i til to dage. Da
de ikke selv skal bære på alle deres ting),
drikkedunk, noget fodtøj man går godt i,
tallerken, krus, bestik

Særligt for væbnere og seniorvæbnere:
Væbnere og seniorvæbnere skal sove ude på
lejren. Desuden skal I på hike. I skal derfor
medbringe sovepose, liggeunderlag, rygsæk,
drikkedunk, noget fodtøj man går godt i,
tallerken, krus, bestik, viskestykke, mobiltelefon
(hvis du har en, der kan tåle at komme med på
lejr).

