Forældrebrev til Delfinerne’s Sommerlejr 2019.
Dette brev indeholder en række praktiske informationer til både spejdere og
forældre om Delfinernes sommerlejr på Kulsø Spejdercenter.
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Særligt vigtige ting
KOPI af sygesikringsbevis, penge til t-shirt, badetilladelse.

Kontakt under lejren
Mikro: Hanne, mobil: 21730349, knudsen.delfinerne@gmail.com
Mini:

Niclas, mobil: 25348188, niclasseth@gmail.com

Junior: Bitten, mobil: 21623570, bittenpedersen@hotmail.com
Trop:

Thomas, mobil: 21625482, schnedk@gmail.com

Fælles sekundære kontakter: Bitten ell. Thomas
Der er dårlig mobildækning på Kulsø Spejdercenter, tager vi ikke telefonen, så
send en SMS og/eller en mail. Dem ser vi, når vores mobiler igen kommer i
forbindelse med omverdenen.

Transport til Kulsø
Der er fælles bustransport til Kulsø Spejdercenter.
Junior & Trop:
Bussen kører fra Spejdergården, Bredevej 2A, lørdag d. 29/6. Kl. 12.30.
Mikro & Mini:
Bussen kører fra Spejdergården, Bredevej 2A, onsdag d. 3/7 kl. 8:00.

Transport fra Kulsø
Lejren slutter lørdag d. 6/7. Spejderne afhentes imellem kl 10 og kl 11 om
formiddagen på Kulsø Spejdercenter. Der vil være skilte, der viser vej det
sidste stykke til lejren. Vi anbefaler, at I arrangerer fælleskørsel.

Mobil telefon politik
Mikro: Mikro-spejdere må ikke medbringe mobiltelefon.
Mini:

Mini-spejdere må ikke medbringe mobiltelefon.

Junior: Junior-spejdere må ikke medbringe mobiltelefon.
Trop:

Trops-spejdere må gerne medbringe mobiltelefon på lejren. Der gælder
de sædvandlige trops-mobiltelefon-regler. Husk powerbank og/eller
solceller, da der er begrænsede opladningsmuligheder.

Sygesikringsbevis
I tilfælde af behov for at kontakte læge eller skadestue, har vi brug for en kopi
af jeres barns sygesikringsbevis.

Medicin og Allergi
Vi skal vide, om jeres barn har medicin med. Er det et ønske, kan vi opbevare
medicinen for jeres barn.
Ligeledes skal vi informeres, hvis jeres barn lider af allergi.

Lommepenge
Vi anbefaler, at der maksimal medbringes kr. 20,- pr dag i lommepenge. Der vil
kun være mulighed for at bruge lommepenge i kiosken på sommerlejren.

T-shirt
Lejr T-shirt koster 60,-. Pengene sendes via MobilePay til Brigitte 4116 9737,
senest fredag d. 28/6. Skriv navn og gren på overførslen. F.eks. ”Baden-Powell,
Trop”
Vi hjælper med at finde den rigtige størrelse på lejren.

Post
Der er mulighed for at sende post til din spejder på lejren. Send gerne post i
god tid, da det kan tage mange dage for posten at nå frem.
Post og pakker sendes til:
DDS Delfinerne
(Spejder navn)
Kulsø Spejdercenter
Kulsøvej 19
7323 Give

Pakkeliste
Pak sammen med jeres barn og pak gerne i plastposer i en rygsæk.
Det anbefales, at spejderen mindst har følgende udstyr med:
- SOLCREME
- Uniform og tørklæde
- Sovepose
- Inderpose eller tæppe til soveposen
- Liggeunderlag
- Lommelygte med ekstra batterier
- Læbepomade
- Myggebalsam
- Kasket eller anden form for hovedbeklædning
- Sovedyr
- Mealkit eller spisegrej; dyb tallerken, gaffel, ske, kniv og kop (med navn,
neglelak, eller anden kendetegn) i en solid pose
- Drikkedunk
- Viskestykke
- Badetøj
- Håndklæde
- Tandbørste og anden toiletgrej
- Et par gode vandresko eller støvler
- Regntøj
- Et sæt varmt tøj
- Passende med alm. tøj
- DDS sangbog
- For junior og trop til smedjeaktivitet: Bomuldstøj, lange bukser, trøje med
lange ærmer samt lukkede sko.

Badetilladelse
Jeg giver hermed tilladelse til at min søn / datter må bade samt deltage i vand
og sejladsaktiviteter på Delfinerne’s sommerlejr 2019 på Kulsø Spejdercenter.

Dato

_______________

Spejder

________________________________________

Underskrift ________________________________________

