
Så kom endelig meldingen om, at vi må forsamles op til 500 personer. 

Så nu skal vi altså på sommerlejr. Det bliver så godt endeligt at kunne 

bekæmpe ensomenheden og mærke fællesskabet sammen med jer alle 

efter mange uger derhjemme i foråret.  

Vi skal opleve Slettens fantastiske natur, sove i 

telte/hængekøjer og spise og lave mad ude i det fri. 

 

 I løbet af ugen skal vi prøve Slettens mange muligheder:  vi skal være 

håndværkere som for 100 år siden, klatre, sejle kano, skyde med bue 

og pil, lave mad på bål, O-løb, bade i Julsø, rejse ud i fremtiden med 

GLOBUS, holde lejrbål på Himmelbjerget. Du 

får også den nye March & Lejr sangbog, da vi vil 

afholde det Sing-in som vi måtte aflyse i 

foråret. Og så skal vi allermest hygge os på 

lejrpladsen.  

 

Hvor: Lejrbase Bøgebjerg, Bøgedalsvej 6, 8680 Ry på FDF´s store 

lejrområde ved Julsø 

 

Pris: 725 kr. som betales ved tilmelding. Prisen dækker også 

TUT, March & Lejr 2020 og kanoturen.  

Tilmelding:  www.fdfoverlund.nemtilmeld.dk senest d. 20. juni. 

 

Tidspunkt: Vi mødes på lejren lørdag kl. 11.00, hvor forældrene 

afleverer deltagerne på Bøgebjerg. Vi byder på en kop kaffe. Der er 

mulighed for mange gåture i området, hvis I har lyst til det inden i kører 

hjem igen.  

Lejren slutter onsdag eftermiddag. Vi har i år valgt ikke at bestille bus 

til hjemtransport. Derfor vil vi gerne bede jer om at hente jeres børn 

hjem igen onsdag mellem kl. 16 og 17.  

Pakkeliste: 

 Vi mødes selvfølgelig i FDF skjorten 

 Liggeunderlag, sovepose, nattøj, bamse, lommelygte 

 Toiletgrej, 1-2håndklæder, solcreme/kasket og egen medicin 

  En (mule)pose med navn, som indeholder tallerken, bestik, 

kop og viskestykke 

 Gode travesko/kondisko og evt. sandaler 

 Undertøj, strømper, skiftetøj, trøje, jakke, regntøj, shorts, T-

shirts, badetøj 

 Drikkedunk, evt. dolk 

 En lille dagsturs rygsæk når vi går rundt i området, som kan 

indeholde regntøj og drikkedunk 

 Gerne en kage 

Til jer der skal på kanotur er det en god ide at pakke jeres bagage i 

ekstra poser nede i tasken. 

 

Særligt for pilte: mandag aften tager piltene på vandretur ud i 

Ødemarken og overnatter i shelter. 

http://www.fdfoverlund.nemtilmeld.dk/


Særligt for væbnere, seniorvæbnere og seniorer: Lejren fortsætter for 

jer med en kanotur på Gudenåen fra onsdag eftermiddag til torsdag ca. 

kl. 17, hvor vi forventer at være ved Kongensbro kro. Her vil vi også 

gerne hentes af forældrene. Vi giver nærmere besked i løbet af 

torsdagen om, præcis hvornår vi kan være fremme. Husk at skrive i 

tilmeldingen om du ønsker at deltage i kanoturen! 

 

 

 

 

Tanter/onkler: Som på andre lejre har vi brug for hjælp fra jer forældre 

som tanter/onkler til praktiske opgaver med at lave mad og måske også 

ekstra rengøring i denne tid. Hvis du har lyst og mulighed for at være 

sammen med dit barn og os på sommerlejr så kontakt Kirsten tlf: 

61285129 eller skriv en mail: kirsten.elgaard@gmail.com. Eller snak 

med dit barns leder om det på næste møde. 

 

Vi vil selvfølgelig forsøge at overholde retningslinjerne fra myndighederne så 

godt vi kan. Vi har endnu ikke fået de præcise retningslinjer for afholdelse af 

lejre. Men vi vil lade børnene sidde i spisegrupper i forbindelse med måltider 

og sove med de samme i løbet af lejren, hvor det er muligt. Vi vil have ekstra 

fokus på hygiejne.  

 

 

 

 

Tag med 

FDF Overlund 

på sommerlejr på Bøgebjerg 

d. 4-8. juli 2020. 
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