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Sommerlejr 2015 – lederbrev
Kørsel til og på området
Vi gør opmærksom på, at mange GPSere IKKE kan vise vej til FDF Friluftscenter Sletten og de enkelte
bygninger på området.
Vi anbefaler i stedet, at man følger denne kørselsvejledning:


Følg GPSen til Bøgedalsvej 5 (hvor en af vores naboer bo).



Herfra fortsættes ligeud af asfaltvejen.



Fortsæt ligeud til asfalten stopper.



Stop eventuelt ved P5 (der hvor asfalten stopper) og orienter dig på skiltet.



Når asfalten stopper kører man ind på grusvejen



Kort tid efter kommer man til et y-kryds. Her starter Slettens grønne/hvide skilte, som leder dig til
det konkrete sted.



Her drejer i til højre gennem skoven til Det Ny Sletten

Uden GPS.


På rute 445 (mellem Ry og Silkeborg) er der på Rodelundvej skiltet mod FDF Sletten. Fortsæt ad Ny
Himmelbjergvej og drej ind ad Bøgedalsvej. Når man kommer ind på centrets område er der
skiltning til de enkelte hytter m.v.

Kort over området kan ses her
Ankomst og indkvartering
Ved ankomst til Sletten skal holdlederen henvende sig i Slettebygningen med henblik på placering på
græsarealer og indendøre.
Holdledermøde i Pejsestuen
Der afholdes holdledermøde lørdag-torsdag kl. 19.00.
Der afholdes muligvis holdledermøde fredag formiddag.
Tur-ønsker og tilmeldinger
Ønsker for ture og tilmeldinger er åbner hver dag fra 12-18. Næste dags aktiviteter meddeles på
holdledermøde.
Aftenaktiviteter for store (Store pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer)
Aktiviteterne starter umiddelbart efter lejrbål. Info om sted gives ved lejrbålets afslutning.
Deltagerne skal som udgangspunkt altid medbringe tøj til at være ude, siddeunderlag og kop.
Puslinge og tumlinge, der tager hjem onsdag
Da der ikke er ret mange kredse, der har benyttet sig af muligheden for at sende puslinge og tumlinge hjem
onsdag bliver der ikke arrangeret en stor afslutning. Vi vil dog gerne mødes og synge en sang – tage flag ned
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og vinke, hvis det kan lade sig gøre. Kredsen beslutter selv afgangstidspunkt (dette meddeles senest på
holdledermødet lørdag) – vi forventer dog ikke de er på Sletten til aftensmad.
TUT søndag til torsdag. Åbningstid er 16.30-17.30 (som udgangspunkt)
Der er TUT på lejren. Der kan købes for 10 kr. dagligt (50 kr. i alt). Det vil være en stor hjælp hvis børnene
har mønter med på lejren, da der er kontant betaling. Der vil blive lavet blandet poser af 5 kr. + 1,2,3 kr.
slik, evt. chips.
55 nord kommer 7.juli kl. 9.30-17.00
55 nord kommer på lejren med deres trailer fuld af spændende sager. Husk lommepenge til det.
Lejrbank
Lejrledelsen har mulighed for at opbevare kontanter for kredsen, hvis det ønskes. I så fald pakker kredsen
selv en kuvert pr. deltager med navn på. Disse samles i en pose og afleveres på kontoret. Der kan udleveres
penge i forbindelse med holdledermøde.
Rygning
Lejren følger landsforbundets regler for rygning. Der må således ikke ryges på lejrpladserne, men der
etableres et par steder på lejren til rygning.
Klatre og svømmetilladelse
Hvis ikke kredsen allerede har registreret klatre og svømmetilladelser på de deltagende medlemmer under
18 år skal denne udleveres til børnene og afleveres i underskrevet stand til kredses holdleder inden afgang
til lejren. Det er kredsens selv, der skal sikre, at dette er overholdt.
Pool på Sletten
Der bliver mulighed for at booke svømmetid i Slettens pool. Lejren stiller ikke livreder til rådighed, kredsen
skal derfor selv føre opsyn med børnene i poolen.
Billeder på lejren
Husk, at hvis kredsen tager billeder på lejren eller har en hobby fotograf med vil landsdelen meget gerne
have nogle af billederne til hjemmesiden og Facebook.
Madplan og madsystem
Nedenstående er til orientering, madplanen for sommerlejren. På lejren udleveres opskrifter på dagen.
Medbring krydderier, bouillonterninger, madkulør og hvad i ellers har lyst til.
Søndag: Gullasch med ris
Mandag: Svensk pølseret
Tirsdag: Pasta og kødsovs
Onsdag: Boller i karry
Torsdag: Kylling i paprika
Husk at medbringe bøtter i forskellige størrelser til afhentning af med (gerne med låg). Der er mulighed for
at hente færdiglavet kaffe/vand i køkkenet(i begrænsede mængder), men I skal selv medbring selv
termokander.
Mad udleveres to gange dagligt – og eventuelt overskydende mad leveres tilbage efter endt madlavning.
Der vil ud over hovedmåltiderne blive udleveret frugt/kage/kiks.
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Special kost (og medicin) kan afleveres og opbevares i køkkenet.

Ladning af telefoner/udstyr
Hver kreds medbringer en klodskasse med en stikdåse (mulighed for flere ladere inde i kassen) som kan
placeres i slettebygningen. Husk kredsnavn på kassen.

