Hej med dig!
Nu er det endelig ved at være tid til, at du skal på børnesommerlejr. Derfor får du dette deltagerbrev
med nogle praktiske informationer. Lejren har i år temaet “De Rubjergske Lege: Modigere - Venligere
- Sjovere”. Men ligesom de olympiske lege, så har vi måtte flytte lejren pga. coronavirus, men dog kun
til en anden hytte, nemlig Møllegården.
Lejren byder på lidt af hvert: bl.a. skøre, sjove og spændende aktiviteter, biblen fortalt med krop og
hånd, ledere som er lige til at tage i hånden eller banke i rundbold og nye venner man kan grine og
pjatte med.
Ligesom alle andre steder, så skal vi holde afstand, spritte af, rengøre ekstra og vaske hænder mange
gange - men børnene må lege og klatre i træer mv. stort set som de plejer, og er der brug for et kram
eller trøst, så er der også plads til det.
Pakkeliste:
● Tøj til alt slags vejr - grundet coronavirus vil størstedelen af programmet foregå udenfor, så pak
både sommertøjet og det varme tøj til kolde aftener
● Fodtøj - Sko der er gode at gå i, vandtæt fodtøj og evt. indesko og sandaler
● Regntøj - Som skrevet, vi skal være MEGET udenfor
● Badetøj og håndklæde
● Drikkedunk
● Lille taske man kan have med på hike, med plads til fx. drikkedunk og regntøj
● Toiletsager inkl. solcreme og en god håndcreme - håndcremen er vigtig, da vi kommer til at
vaske hænder ofte
● Sygesikringsbevis - som skal være i toilettasken
● Evt. medicin - dette afleveres til en leder ved ankomst, medmindre andet er aftalt
● SLIK - der vil i år IKKE være slikbod, pga. coronavirus, medbringe i stedet 5 små poser, á
ca. 10 kr, med navn på. Slikposerne afleveres til en leder ved ankomst, og en pose udleveres
hver dag på lejren, så alle også har slik på sidstedagen.
● Lagen og sovepose/dyne, evt hovedpude og sovedyr.
● Hvis du skal til at gå i 5. -7. klasse, skal du også have et liggeunderlag, sovepose og lommelygte
med. Det skal du bruge dén nat vi skal på hike. (Overnatning på hike foregår i shelters tæt på
lejren)
● Dit yndlings læsestof, fx Anders And - da vi i år er på en meget større lejr, vil der blive et
stillerum, hvor man kan trække tilbage til, hvis hovedet har brug for lidt ro (frivilligt)
Det er en god ide at skrive navn på sine ting, så er de nemmere at finde igen =)

Mobilpolitik
Lejren er fri for elektronik (mobiltelefoner, tablets mm.) Vi skal have nogle hyggelige dage sammen med
fællesskab, lege og sociale aktiviteter, så der bliver slet ikke tid til at bruge mobilen. Hvis du eller dine
forældre har behov for at komme i kontakt med hinanden, så kan I bruge ledernes telefoner (se
numrene nederst).
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Hvis man har symptomer på corona, må man ikke møde op på lejren, men blive hjemme til man har
været symptomfri i to døgn. Skulle nogen udvise symptomer på coronavirus i løbet af lejren, både børn
og voksne, vil de blive isoleret på et værelse, og skal hentes hurtigst muligt.
Ankomst og afslutning
Børnesommerlejren begynder lørdag den 27. juni. Du skal komme i tidsrummet fra kl. 14:00 -14:45. I år
er der ingen forplejning til forældre, og alle børn skal afleveres udendørs. Husk at holde afstand til andre
familier. Ved ankomst vil der være masser af ledere klar til at tage imod alle børn, og sørge for at de får
fundet en soveplads, redt seng mm.
Lejren slutter med en kort forældreaften onsdag den 1. juli kl. 19:00- 19.30. Heller ikke her vil der være
forplejning. Forældre og søskende skal blive udendørs, og huske at holde afstand til andre familier. Hvis
vejret tillader det, så holder vi en kort fælles afslutning på boldbanen.

De bedste hilsner og på gensyn
Børnesommerlejr Udvalget i Distrikt Nord

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til;
Daniel Benner Svendsen: 22 90 71 80
Mie B. Brander: 24 67 59 11
Lejrens Adresse er Nordostvej 40, Voerså, 9300 Sæby https://fdf-moellegaarden.dk/
Når vi er på lejr, kan børnene kontaktes gennem de ovenstående numre.
Følg lejren på facebook: https://www.facebook.com/rubjerglejren/
eller instagram: https://www.instagram.com/rubjerglejr/

