
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 Sct. Georg Hytten, Tjørnehusvej 6, Særløse Overdrev, 4330 Hvalsø klokken 10.00 om 

tirsdagen (d. 10/7-18). Parkering skal ske på parkeringspladsen – se særskilt kørselsvejledning. 

Lommepenge til lejren (der kommer til at være mulighed for at købe slik og is): 50 kroner.  

Disse udleveres til lederne ved ankomsten sammen med sygesikringsbevis.   

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

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 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. 

Øv jer sammen med jeres børn i at rulle liggeunderlag og sovepose sammen, så de selv kan finde ud af det. 

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

Lejren slutter igen om lørdagen d. 14/7-18 klokken 12.00 hvor børnene afhentes samme sted, efter 

overrækning af lejrmærke. 

  

ALTSÅ: 

- Vi mødes klokken 10.00 om tirsdagen d. 10/7-18. 

- 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, så det kan gøre det selv. 

- Mobiltelefoner skal IKKE medbringes. 

- Vi slutter lejren igen klokken 12 om lørdage en den 14/7-18. 

 

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

Sebastian: 31 16 94 07, Elizabeth: 25217889. (Christine: 60 16 85 46) 


