
 
 

Kære sommerlejrdeltager 

 

Nu nærmer tiden sig til årets store FDF-oplevelse: sommerlejren! 
Det bliver sjovt, skægt, dejligt, stort og fantastisk - vi glæder os! 

 

Her kommer de sidste praktiske informationer 

 

Lejren afholdes på Katholt (Bjørnebo, Adslev Skovvej 21, Hørning) 

 

Kun for væbnere og seniorvæbnere  

Mødes på Åbyhøjvej lørdag d. 6. juli kl 14.00, med to tasker: en pakket 

til vandretur med overnatning og en med ekstra tøj til lejren. Vi går 

afsted og overnatter i shelter undervejs til Bjørnebo. I vandreturs-tasken 

SKAL der være plads til fælles-grej. Se pakkeliste :D 

 

 

Kun for tumlinge og pilte 

Mødes på Katholt søndag d. 7. juli kl. 11.00, klar til at slå telte op 

 

 

Information til alle 

• Vi sover alle i telt på lejren, så husk 

sovepose og liggeunderlag. Ikke en 

stor luftmadras, sådan en fylder for 

meget i teltet.  

• Skriv meget gerne navn på tøj og ting 

• På lejren skal vi selvfølgelig mest lege 

og lave aktiviteter - men vi skal også 

hjælpes ad med madlavning og 

opvask, så vi alle kan få noget at 

spise. 

• Lejren slutter fredag d. 12. juli kl. 17.00 

med fælles afslutning - forældre er 

velkomne fra kl 16  

 

Til forældre 

• Omkring hjemve: En anden FDF-kreds har lavet en rigtig fin folder om håndtering hjemve: 

https://fdf.dk/media/55237/hjemve.pdf 

Byt “FDF Ellevang-Risskov” ud med “FDF Hasle-Åbyhøj” og “Gitte Taasti” ud med “Cathrine 

Holm, 6179 9098” så gælder folderen for FDF Hasle-Åbyhøj på sommerlejr. 

• På kredsens facebook-side vil der komme billeder fra lejren 

• Kontakt: Har I brug for at komme i kontakt med jeres barn på lejren er I meget velkomne til 

at ringe eller sms til Cathrine Holm, 6179 9098.  

https://fdf.dk/media/55237/hjemve.pdf


 
 

Pakkeliste 

• Sovepose 

• Liggeunderlag 

• Evt. sovebamse 

• Nattøj 

• Tøj til al slags vejr 

• Undertøj  

• Strømper 

• Varm trøje 

• Regntøj 

• Håndklæde 

• Badetøj 

• Vandtætte sko eller støvler 

• Skiftesko 

• Sandaler 

• Tandbørste og tandpasta 

• Solcreme 

• Myggespray og “stop-med-at-klø” 

• Shampoo og sæbe 

• Personlig medicin 

• FDF-skjorte 

• March & Lejr 

• Evt. Dolk 

• Lommelygte el. pandelampe 
• Sygesikringsbevis 

• Evt. mobiltelefon og oplader  

• Tumlinge og pilte: Dagsturstaske 
 

Pakkeliste til Væbnere og 

Seniorvæbneres vandrerygsæk 

Husk at pakke vandtæt 

• Sovepose 

• Liggeunderlag 

• Regntøj 

• Tandbørste og tandpasta 

• Personlig medicin 

• Vandtæt fodtøj 

• Skiftesko/sandaler 

• Solcreme, evt. kasket 

• Myggespray 

• 1 par skiftesokker 

• FDF-skjorte og sangbog 

• Lommelygte eller pandelampe 

• Sygesikringsbevis 

• Tøj til et døgn med vandring 

(shorts, t-short, lange bukser, 

varm trøje, undertøj) 

• Evt. mobiltelefon 


