
Tilmelding til Sommerlejr 2020 : 

Jeg hedder __________________________________________  

og jeg skal selvfølgelig med på sommerlejr!! 

Mor/Far vil bage boller         (25 stk)________ eller kage          (til 25)  ________  Sæt X 

 

Mors/Fars underskrift: ________________________________  Mobilnummer ________________ 

Jeg sover            / sover ikke          på lejren.  

Anden vigtig information - skriv på bagsiden! 

Sommerlejren 2020 - i en Coronatid - bliver på 

mange måder anderledes end tidligere. 
På grund af Covid-19 er der en del begrænsninger for samvær og reg-

ler for hygiejne. Men vi vil gerne give børnene en rigtig god oplevelse 

og inviterer til sommerlejr, hvor vi tager hensyn til alle regler og vej-

ledninger, som er udarbejdet af FDF sammen med myndighederne. 

Reglerne kan læses på vores hjemmeside www.klovborgfdf.dk og I 

er meget velkomne til at kontakte os angående spørgsmål. 
 

Vi er fuldt klar over, at nogen kan være bekymrede over at være 

sammen i flere døgn og som konsekvens heraf væl-

ger at undvære sommerlejren i år. Og det er helt ok 

og fuldt forståeligt!   

Imidlertid er der også mulighed for at sove hjem-

me, så man kun er med til aktiviteterne i dagti-

merne.  

Når du sover hjemme skal du hentes kl. 19.00 og 

være tilbage på lejren mellem kl. 6 og 7.30. 
 

Aktiviteter og samvær vil være i  

mindre, faste grupper á ca. 8. 

 

 

Medbring: 

 Varmt udetøj + Regntøj 

 Indetøj  

 Gode ude-sko/støvler + indesko 

 Toiletsager  +  Håndklæde 

 Solcreme  

 Fed håndcreme (gr. hyppig vask og sprit) 

 Drikkedunk med navn 

 Du må ikke tage slik med - Du får ’TUT-

pose’ hver dag !!   

 FDF-Skjorte + March & Lejr (hvis du 

har)  

 Sygesikringsbevis +  Godt humør 

 Medbring også lagen, sovepose og sove-

dyr, selv om du ikke skal overnatte. Der 

er nemlig siesta hver dag. 

 Puslinge/Tumlinge lader mobilen blive 

hjemme 

NÆSTE 

ONSDAG! 


