
 
Sommerlejren i år nærmer sig med hastige skridt. Krydset er sat i kalenderen og tasken står klar til at blive 

pakket. Dog er der bare lige enkelte spørgsmål der trænger sig på: Hvornår på dagen skal vi være der? 

Hvornår skal vi hentes igen? Hvad skal vi have med og andre nyttige ting.  

Alle svarene på disse, særdeles velstillede spørgsmål, kommer længere nede på siden. 

Vi mødes ved Kathøj Hytten, Kathøjvej 1, 3080 Tikøb, kl. 10:00 om lørdagen (d. 27/7-2019).  

Lejren slutter igen onsdag d. 31/7-2019 kl. 11:30 (før frokost), hvor børnene afhentes og vi slutter med 

overrækning af lejrmærke, uddeling af "glemte" ting og sager samt nedtagning af flaget. 

Lommepenge til lejren: 50 kroner - der vil være mulighed for at købe slik og is i ”Tutten”.  

Pengene udleveres til lederne eller betales via mobilepay (at foretrække) til 60168546 ved ankomsten 

sammen med sygesikringsbevis.   

Der skal, for så vidt muligt, skrives navn i børnenes ejendele, så disse ikke mister deres ejermand iblandt 

de andres genstande. Det er børnene selv der holder styr på deres ting i løbet af hele ugen. Det kan være 

en god idé at ridse barnets navn ind i spisegrejet, da andet markering nemt bliver slidt af i løbet af lejren. 

Pak tingene i én taske. Lad børnene være med til at pakke tasken, så de ved hvor tingene cirka befinder sig. 

Se særskilt pakkeliste for hvad der skal pakkes. 

Øv jer sammen med jeres børn i at rulle liggeunderlag og sovepose sammen – det er meget lettere 

for alle, når de selv kan finde ud af det. 

Mobiltelefoner er absolut IKKE nødvendige – lederne har deres telefoner med, bare rolig. 

 En kort opsummering: 

- Vi mødes kl. 10:00, lørdag d. 27/7-19. 

- Vi slutter lejren igen kl. 11:30, onsdag d. 31/7-19. 

- Der må tages 50 kroner med i lommepenge. 

- Sygesikringsbevis skal medbringes og afleveres til lederne. 

- Skriv navn i dit barns ejendele. 

- Tingene skal pakkes i én praktisk taske. 

- Jeres barn skal være med til at pakke tasken. 

- Pak liggeunderlag og sovepose sammen derhjemme, sammen med 

barnet – masser af gange, indtil barnet kan gøre det selv  

- Mobiltelefoner skal IKKE medbringes. 

 

Lederne kan under lejren (i nødstilfælde) kontaktes på følgende numre: 

Christine: 60 16 85 46, Sebastian: 31 16 94 07, Elizabeth: 25 21 78 89. 


