Sommerlejr 2016
FDF Landsdel 5

Lederbrev
Kære leder!
Du modtager hermed lederbrevet til sommerlejren 2016. Vi håber, at du finder de informationer, som du har
brug for.
Vi glæder os til en god sommerlejr på Kongeådalens Efterskole!
Mange hilsener,
På vegne af FDF Landsdel 5 – Katrine Borg-Hansen (Mail: kbh@kogo.dk)
Indbydelse
Indbydelsen kommer i to versioner. En til de kredse, som tager puslinge og tumlinge med på sommerlejr, og en
til de kredse, som tager puslinge, tumlinge og pilte med.
Begge udgaver er word-filer, så I selv kan rette og skrive tilmeldingsblanketten.
Pris
Da sommerlejren er på Kongeådalens Efterskole og vi derfor ikke skal betale for hytteleje, er det ikke muligt at
søge huslejerefusion for sommerlejren. Det er dog op til hver enkelt kreds, om I give et tilskud til deltagelse i
lejren for jeres medlemmer. Husk dog så at ændre det i indbydelsen.
Priser:
Puslinge, tumlinge og pilte:

400 kr.

Ledere

400 kr.

Børn 2 år til og med 4 år

200 kr.

Børn 0-2 år

Gratis.

Tilmeldingsblanket
Som kreds laver I selv jeres tilmeldingsblanket, som børnene skal udfylde. På den måde får I de oplysninger,
som I ønsker fra jeres børn.
Når I tilmelder til lejrudvalget sker dette i en samlet tilmelding og der er ikke brug for andet end FDF-klasse og
antal.
Betaling og tilmelding/tilmeldingsfrist
Deltagerne på sommerlejren har sidste frist for tilmelding til holdlederen 10. marts, hvorefter du indtaster
kredsens samlede tilmelding til lejrudvalget på dette link: http://goo.gl/forms/cj8nli4ww3
Betaling skal ske til konto nr.: 7780-2224020. Husk at angive jeres kredsnavn ved overførslen.
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Samlet tilmelding og betaling skal ske senest 15.marts.
Bemærk at tilmelding til sommerlejren er bindende. Det betyder, at afbud efter sidste tilmeldingsfrist kun
godkendes v. fremvisning af gyldig lægeerklæring.
Ankomst og hjemkomst
Der er mulighed for ankomst torsdag d. 5. maj fra Kl.10.00 (Bemærk, at der ikke fællesforplejes til frokost denne
dag).
Lejren skydes i gang med et brag af en opstart torsdag kl.13.00.
Lejren slutter søndag d. 8. maj kl.11.00.
Forplejning og spisning
Alle fællesforplejes af lejrens fantastiske forplejningsudvalg og vi lover, at det bliver godt! Alt efter antallet af
deltagere (og vejret) spiser vi i spisesalen, udenfor ved borde og bænke og alternativt i hallen.
Lejropbygning
Alle deltagere sover udendørs i telte og fællesforplejes. Det er derfor ikke nødvendigt at medbringe grej til
madlavning, opbygge hævet bålsted m.v.
Medbring evt. et lille ”samlingstelt” til jeres lejrplads, men husk, at der ikke er oceaner af plads.
Overnatning
Overnatning foregår udendørs i kredsens medbragte telte.
Aktiviteter
Sommerlejrens aktiviteter vil bestå af tilvalgsaktiviteter i, på og omkring skolen. Som kreds kan I vælge mellem
forskellige løb, lege, udfordringer og turdage. I vælger fra dag til dag. I vil få flere informationer omkring
aktiviteterne på ledermødet inden sommerlejren.
Ledermøde og flere informationer
Der er sommerlejrmøde på Kongeådalens Efterskole d.4.apil. Indbydelse og nærmere information kommer, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen. Her vil I få de sidste informationer omkring sommerlejren.
Der vil løbende blive sendt informationer ud igennem landsdelens nyhedsbrev.
Kredsforberedelse (forårsopgaven)
I løbet af foråret modtager din kreds en forårsopgave, som I vil skulle lave sammen med de tilmeldte børn.
Forårsopgaven afsløres ikke endnu, men det er noget, som vil hjælpe børnene med at komme i snak med
hinanden på tværs af kredsene. I skal regne med at sætte et møde af til at lave aktiviteten.

