
   
 

Info til Sommerlejr 2020 for Bævere og Ulve 
 
Kære Forældre 
Tusind tak for at i har meldt jeres barn til Sommerlejren, vi glæder os så meget til at give dem en 
fantastisk oplevelse. 
 
Start: vi mødes alle ved Felsted Hallen mandag d. 29. juni kl. 9.00 hvor vi vil køre med bus til 
Esbjerg. Det vil være muligt at aflevere børnene fra kl. 8.30. 

Slut: den 3. juli kl. 15.00 ankommer vi til Felsted Hallen også i bus. 

Sted: Vi skal bo på Feriehjemmet Fanø, Sønden Bavnen 7, 6720 Nordby, Fanø. 

Lommepenge: børnene må have en pose slik med til hver dag for maks. 20 kr. som skal ligge i 
den store taske. Det kan jo ske at vi kommer forbi en butik og børnene gerne vil have en lille ting 
med hjem, så vi tænker at 25 kr. vil være passende at have med, som lommepenge i pose eller 
kuvert, som afleveres til lederen ved ankomst sammen med sygesikringsbevis. 
 
Medbring: uniform, tørklæde, sovepose, lagen, hovedpude, toiletsager, solcreme, skiftetøj, 
regntøj, nattøj, badetøj, håndklæde, lommelygte, bamse, lille taske til dagsture med madpakke og 
drikkedunk, som skal med i bussen. Sygesikringsbevis, som afleveres til Lilly eller Kenneth 
ved ankomst sammen med lommepenge.  
Hvis barnet har en rygsæk der passer og hvor alt bagage kan være i, så brug den. Ellers så pak 
det i en stor sportstaske, så det er samlet. Ingen løse poser tak. Husk navn.  
Det er en rigtig god idé at barnet er med til at pakke tasken. 
 
Sidste betaling: de sidste 400 kr. overføres til mobilepay 685067, eller kontant til lederen senest 
onsdag d. 17. juni. 
 
Badning: når vi bader i havet vil der være ledere på land til at holde øje med børnene, og 
minimum en i vandet til at afgrænse området, børnene må bade i. Hvis jeres barn ikke må 
deltage i badning så giv venligst lederen besked. 

Mobiltelefon og andet elektronik: bæver og ulve har ikke brug for det på sommerlejr det skal 
blive hjemme. Alle ledere har deres mobiltelefon med. 

Besøg: vi ønsker ikke besøg på lejren, da nogle børn kan have det svært med det.    

Særlige hensyn: Hvis der er noget vi skal være opmærksomme på under lejren, må I meget 
gerne give besked til Lilly eller Kenneth. I kan enten skrive en mail til kennethjohannsen@felsted-
spejder.dk eller tage en snak med os, og gerne på et af de sidste spejdermøder. Ikke på selve 
dagen, da vi ofte har nok at tænke på.  
 
Kort infomøde: vi vil gerne holde et lille infomøde onsdag d. 17. juni kl. 18.00. i spejderhytten / 
bålhytten. Der kommer ikke nye informationer, det er mere hvis I har spørgsmål til lejren. 
 
I er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål. 

Med spejder hilsen  
 Lilly +4520651975 – Kenneth +4540718640 
    Lotte +4528915472 - Allan +4523937542 


