2018

Vigtige oplysninger inden vi rejser

Kære sommerlejrdeltager...
Så er det ved at være sidste udkald, før turen til de
store svenske skove. Disse sider er de sidste
instrukser til dig. Sørg nu for at læse det hele godt
og grundigt igennem.
Lejradresse :

Magnus Gunnarsson
Kullhult 31038 Simlangsdalen
Sverige

Lejrtelefon :

72 49 73 72 (Kun nødstilfælde)

Afgang :

Mandag d. 2. juli kl. 10.00 fra
Helsinge Ungdomscenter.
Søndag d. 8. juli ca. kl. 14.30

Hjemkomst :

Du skal huske at medbringe...
Luftmadras eller liggeunderlag
En sovepose eller dyne
Toiletsager
Håndklæde (r)
Regntøj (VIGTIGT)
Gummistøvler (VIGTIGT)
Badetøj
Varme sweatere
En lygte hvis du har det
Redningsvest hvis du har det
Fiskegrej hvis du har det
Tøj til 8 dage
Kondi eller gummisko
Underlag til at sidde på
Myggespray eller balsam (VIGTIGT)
Evt. en myggehat eller myggenet.
Husk at mærke alle dine ting, ellers bliver de væk.
Du skal ikke medbringe...
Ghettoblaster, eller andre former for larmende
ting.

HUSK OGSÅ...
Lommepenge :
Du behøver ikke at tage for mange penge med.
Der er ikke nogen købmand i nærheden, men vi
laver en lille kiosk hvor du kan købe lidt slik.
Kiosken tager ikke imod svenske penge.
Lejrregler :
Dem kender du. Det er nemlig de samme som
gælder i Ungdomsskolen.
Ungdomsskolens kano- og svømmepolitik skal
overholdes.
Mobiltlf :
Du kan medbringe mobiltelefon, vi taler om hvor
og hvornår.
Medicin :
Skal du tage en bestemt form for medicin, eller er
der nogle ting du ikke kan tåle, er du allergisk over
for noget eller har du andre problemer med
helbredet, så kom og sig det til os.
Det er vigtigt vi ved det, så vi kan hjælpe dig.
NB! Dette gælder også hovedpinepiller.
Stivkrampevaccination :
Hvis du skal med til Sverige, er det vigtigt at du er
blevet stivkrampevaccineret. En sådan vaccine
holder i 10 år, så hvis du ikke har fået en sprøjte i
det sidste stykke tid, så gå til lægen og få det gjort.
Sygesikring :
Det blå EU-sygesikringskort
Billed ID :
Pas skal medbringes
Bagage :
Lastbilen skal læsses onsdagen før vi tager afsted.
Din bagage, sovepose, madras mm. skal afleveres
søndag d. 24. juni mellem kl. 10.00 og 16.00. Hvis
du har lovet at tage et telt med, skal du også
aflevere det denne dag.
Din håndbagage (pung, kamera, pudder til næsen
mv.) tager du med når vi rejser.

Sommerlejrens dagsprogram...

8.00 Morgenvækning
8.05 Morgenkondi - Morgentoilette
9.00 Morgenmad
9.30 Fællesmøde
10.00 Formiddagsaktiviteter
12.30 Middag
13.00 Siesta - Lokumstømning
14.00 Eftermiddagsaktiviteter
18.00 Aftensmad

