
FDF Spandet-Roager 

Sommerlejr 10.-12. maj 2018 

KFUM Spejderhytten 
Mosevej 30, Løjt Kirkeby 

6200 Aabenraa 

Så er vi klar med de sidste oplysninger om lejren 

Vi kører fra Kredshuset i Spandet Torsdag den 10. maj kl. 10.00 

Bagagen tages med i bilerne. 

Ved Kredshuset koordinerer vi, hvem der kører. Har i ikke mulighed for at køre, vil vi anbringe de, der mangler plads, i 

de biler, der kører. 

Vi er fremme ved lejren ca. kl. 11.00 

Ved ankomst går vi i gang med at sætte telte op. Alle skal så vidt muligt sove i telte (husk liggeunderlag og sovepose), 

da der max må være 10 overnattende i hytten. 

Bemærk! I skal IKKE have madpakke med, da vi har arrangeret pita til frokost. 

Over middag fortsætter vi så med at bygge lejr op m.m. 

Køkkenet 

Vi har vor faste køkkentante, Birthe, som står for den overordnede del af køkkenet. Hjælpere og ledere hjælper til i 

den udstrækning, det er nødvendigt. 

Børnene opdeles i hold, hvor de vil få deres del af køkkentjansen at tage sig af. Dette gøres i tæt samarbejde med Bir-

the. 

Aktiviteter—tema: Eventyr 

Der vil være etableret forskellige værksteder, hvor børnene kan boltre sig. Disse er styret og tilrettelagt af de daglige 

ledere. Hjælpere og deltagende forældre hjælper så vidt muligt til ved aktiviteterne. 

Derudover vil der være forskellige lege og ikke planlagte aktiviteter. 

Fredag vil der være omvendt dag, så her vil i få informationer undervejs. 

I den udstrækning, det er muligt, vil der være ”ture ud af lejren”. Der er planlagt tur lørdag, hvor vi skal på ”hike”. Så 

husk godt fodtøj og en drikkedunk. 

NB! En fast regel er, at ingen børn forlader pladsen uden en voksen (husk at aftale med ansvarlig leder) 

”Tut” (slikbutik) 

Børnene vil naturligvis få frugt hver dag, men derudover kan vi naturligvis ikke have en lejr uden vor trofaste ”Tut”. 

Den åbner hver dag efter frokost, så husk at få lommepenge med (max. 20 kr. pr. dag). 

Forældredag—fælles aftensmad 

Lørdag er der forældredag fra kl. 15.00, hvor der er fælles aftensmad for deltagere, forældre, søskende m.m. 

Herefter er der lejrbål, kaffe og afslutning. 

Husk at give besked (gerne sms), hvor mange i kommer. Gerne senest fredag kl. 12.00, da vi skal have planlagt og 

købt ind til afslutningen. Der er en pris på kr. 25,- pr. deltager (deltager du i lejren, er det iberegnet) 

Beløbet kan afregnes ved mobile pay til nedennævnte telefonnumre eller kontant på lejren. 

PS! Husk at se pakkelisten, så du/I kan få styr på, hvad i skal have med. 

I er naturligvis velkommen til at besøge os på lejren undervejs. Skulle i få lyst til at prøve at overnatte, er i også me-

get velkomne til det. 

Husk blot selv at medbringe telt-liggeunderlag-sovepose. 

Lejrchef (tager sig af det daglige) 

Grethe Schneider 

Kan kontaktes på tlf. 28988281 

Lejrchef (overordnet ansvar) 

Egon Christensen 

Kan kontaktes på tlf. 30577325 

Du er meget velkommen til at ringe eller sende sms beskeder til ovennævnte numre 

Svares ikke ved opkald (der kan være dårlig forbindelse), indtal besked eller send sms. Så ringer vi tilbage. 

PS! Husk, vi skal have sygesikringskort (hvis forældre ikke er med) 

Dette afleveres til lejrchef 

Der tages forbehold for evt. ændringer og trykfejl. 


