”Når bare vi hjælpes ad”
-En sommerlejr om fællesskab og relationer

Du har allerede sat kryds i kalenderen i Kr. Himmelfartsferien, hvor vi i år afholder
sommerlejr for Puslinge, Tumlinge og Pilte - Så nu gælder det bare om at skynde dig,
at blive tilmeldt 
Årets sommerlejr tager afsæt i FDF’s udviklingsmål omkring ”fællesskab og relationer”. Du vil gennem
eventyrlige fortællinger blive stillet udfordringer, som skal klares sammen med dine FDF-kammerater. Du vil
i løbet af lejren få en oplevelse af hvor meget man egentlig kan klare, når fællesskabet løfter i flok, og når
bare man hjælpes ad.
Tid og Sted:
Lejren starter torsdag d. 30. maj kl. 10.00 og slutter søndag d. 2. juni kl. 14.00 til afslutning.
Adressen er:

Storskovlejren
Dorfvej 51, Ørsø
9330 Dronninglund

Tilmelding og Pris:
Tilmelding og betaling skal ske via link på FDF Gug’s hjemmeside senest torsdag d. 9 maj.
Husk at udfylde tilmeldingen med barnets navn, og skriv gerne i bemærkninger om evt. allergi, medicin m.m.
Pris for lejren er 475 kr. prisen er inkl. tut-slik

Pakkeliste:
Vi tilbringer det meste af tiden udendørs, så pak venligst praktisk tøj til turen.




















Madpakke til frokost (torsdag)
FDF-skjorte
Sovepose
Lagen
Hovedpude
Håndklæde
Toiletsager
Skiftetøj
Varm trøje
Nattøj
Regntøj
Lommelygte
Sko / støvler
Drikkedunk (mindst 0,5L)
Hjemmesko
Solcreme
Liggeunderlag, hvis du har lyst til at sove i telt
Sygesikringskort
Evt. medicin (inkluder venligst beskrivelse hvis lederassistance er nødvendig)

Bemærk: Det er en stor hjælp hvis tøj og lignende er mærket med navn. Derudover må du gerne hjælpe
dine forældre med pakning, så du ved hvad du har med – og hvor det er i tasken.
Forældrehjælp
Skulle dine forældre have tid og lyst til at give en hjælpende hånd i forbindelse med lejren, enten ved at bage
boller/kage eller ved at deltage som ”tante/onkel” (”tante/onkel” hjælper man typisk med madlavning, rengøring og andet.),
må de gerne kontakte Kathrine på kathrinehoffmann@gmail.com
Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din klasseleder, eller skive til Daniel på
danielkusk@FDF.dk
På Gensyn og Med venlig hilsen
Sommerlejrudvalget - FDF Gug

