
Sommerlejr 2010 info. juni 
Floboda - Sverige 

 

 

  

Sorø d.15. juni 2010 

 

Hej Alle, 

Her kommer lige lidt mere information om vores Sommerlejr til Sverige. Hvis I har yderligere spørgsmål, 

skal I endelig spørge!  

 

Afgang: For Spejdere, Pionerer og Rovere lørdag den 26. juni kl. 07.00.  

 
Afgang: Fra Spejdergrunden tirsdag d. 29. juni kl. 9.00 - vi mødes kl. 8.30 og pakker bussen. 

Hjemkomst: Til Spejdergrunden lørdag d. 3. juni ca. kl. 15.00.   

 

Husk:  

• Madpakke til frokost tirsdag og eventuelt lidt frugt og/eller slik til busturen 

• Lille tur rygsæk 

• Drikkedunk  

• Sygesikringsbevis (skal afleveres til lederne senest på afrejsedagen) 

• SOLCREME   

• Navn i ALT tøj - også på drikkedunke og lignende  

• Ting efter pakkeliste 

• Der medbringes intet elektronisk udstyr som mobiltelefoner, spillemaskiner eller lignende 

• Slik er tilladt i begrænsede mængder, men vi ser gerne, at slik bliver afleveret til lederne til en fælles 

slikskål 

 

Lommepenge: Børnene må have 80 kr., i danske penge med i lommepenge – pengene afleveres til Stig 

senest til Sommerafslutningen, så sørger han for veksling. 80 D.kr. svarer til 100 S.kr., derfor har vi ændret 

beløbet.  
 

Telefontid: For vigtige beskeder på Prebens telefon, 24 83 53 44, mellem 08.00 – 09.00 og 18.00 – 19.00. 

Ellers er der mulighed for at indtale en besked på telefonsvareren, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.  

 

Oppakning: Da der er meget begrænset plads i bussen, bedes I aflevere soveposer og liggeunderlag, bundet 

sammen eller i en skraldepose med navn på, på Spejdergrunden fredag 25. juni mellem 17.00 og 18.00, så 

kan det komme med i traileren, som kører derop lørdag morgen. De voksne, der skal med bussen bedes, 

hvis muligt, aflevere deres tasker fredag samme tid. Derudover, bedes I om kun at pakke i ÈN taske pr. 

barn.  

 
Med Gul Spejderhilsen 
Lederne  

 

-------------------------------------------------------------------KLIP--------------------- ------------------------------------------------ 

Badetilladelse til Sommerlejr 2010 – Floboda i Sverige 

 

Navn: _____________________________ Ulv � Stifinder � Spejder � 

 

Evt. bemærkninger: _________________________________________________________ 

 

Afleveres til Preben senest tirsdag 22. juni 


