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Aktivitetsbeskrivelser.pdf; Sommerlejr 2016 holdledermøde.pdf

Kære holdledere,
Tak for en god aften på Kongeådalens Efterskole mandag! Som lovet får i her en mail med praktisk info, lidt links og
beskrivelser.
Mailen er sendt til de som er registreret som holdledere og så regner vi med at i selv sørger for at sende rundt til
andre som skal have den ☺
Vedhæftet denne mail finder i referatet fra mødet (enkelte punkter vil være udspecificeret her under),
præsentationen og beskrivelse af aktiviteterne.
Sidst i beskrivelsen af aktiviteterne er også en fordeling af kredsene til Zoo-turen.

Aktiviteter
Tilmelding til aktiviteterne sker på http://goo.gl/forms/jkhdauZdEj, hvor i udfylder med kredsnavn og forventet antal
på hver aktivitet pr. aktivitetsmodul (torsdag eftermiddag, fredag formiddag, fredag eftermiddag, lørdag formiddag
og lørdag eftermiddag). Tilmelding er ikke 100% bindende, men vi vil bruge det til at sikre energien i aktiviteterne
bruges på de rigtige aktiviteter.
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra kredsene senest den 12. april så vidt det er muligt.
En kort beskrivelse af aktiviteterne kan finde på i en PDF på vores hjemmeside – direkte link
her: http://fdflandsdel5.dk/wp-content/uploads/2016/02/20160404-Sommerlejr-Aktivitetsbeskrivelser.pdf
Fordeling i forhold til Zoo-turen kan ses sidst i dokumentet med aktiviteter.
Pilte aktiviteter: De kredse der har meldt ind at de har pilte med skal alle i Glad Zoo lørdag. Det betyder så at vi vil
lave specielle pilte aktiviteter om fredagen.
Leg aktiviteten: Har i et par stykker (ledere, seniorer, seniorvæbnere) som brænder for at lege, så ville det være fedt
hvis nogen kunne hjælpe med denne aktivitet.
Bål på den fede måde: Ideer til mad der kan laves på bål af tumlinge og puslinge modtages gerne.
Krea-biksen: Her er ideer til hvad der kan laves også meget velkomne.

Jeg-har-mødt-og-leget-med-BINGO!
Som beskrevet på mødet skal alle kredse i samarbejde med kredsens deltagere på lejren fremstille et lille logo som
kan bruges til Jeg-har-mødt-og-leget-med-BINGO!. Logoet skal laves i farve og være kvadratisk, husk det blive
forholdsvist småt ikke alt for mange detaljer ☺ og så skal man kunne se hvad det ligner når det er printet i gråtoner.
Logoet sendes til os på landsdel5@fdf.dk senest den 13. april, så sørger vi resten.

Tut
Som besluttet på mødet vil der være tut på lejren og det er aftalt at der må medbringes 10 kr. pr. dag til at handle
for i tutten (3 dage x 10 kr. = 30 kr.)
For at lette det hele og sikre at børnene ikke selv skal rende rundet med kontakter handles der på kredit. Det sker
ved at alle kredse ved ankomst afleverer en deltagerliste for kredsen og så noteres det på listen hvad den enkelte
har handlet for. Lørdag når tutten lukker den sidste gang på lejren skal kredsen betale det samlede beløb der er
handlet for på lejren. Betaling sker kontant eller via MobilePay (nummer oplyses på lejren).
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Udover tut-penge må det enkelte medlem medbringe ekstra penge til brug i Glad Zoo. Det er op til kredsene at
fastsætte et beløb.

Specieller hensyn til forplejning
Hvis i har nogle børn som vi skal tage nogle specielle hensyn til ang. mad så kontakt Claus direkte på
clausskovgaard@fdf.dk

Vedhæftet denne mail
Aktivitetsbeskrivelser (incl. fordeling til Zoo-turen)
Præsentationen fra mødet mandag
Referat med jeres input fra mødet mandag
Alle dokumenter kan også findes på http://fdflandsdel5.dk/puslinge-og-tumlinge-sommerlejr/

Har i spørgsmål så hold jer endelig ikke tilbage med at tage fat i os!
Med venlig hilsen
FDF Landsdel 5
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