
Deltagerbrev

Hej alle

Så nærmer årets sommerlejr sig hastigt. Vi er 25 i alt fra FDF Torsted, der skal af sted. Her i 
deltagerbrevet har jeg forsøgt at samle de sidste vigtige informationer. Ellers er i rigtig velkommen 
til at kontakte mig eller Christian med spørgsmål.

Hilsen Kasper

Hvad skal der ske

Først og fremmest skal vi bo i telt og tave mad på bål. Første dag vil gå med at klargøre lejren, med:
telte, bålsted, bygge et køkkenbord osv.

De resterende dage, vil der være workshops, hvor deltagerne melder sig på det de har lyst til. F.eks.:

• Naturbaser
• GPS
• QR-kode-løb
• Naturværksted med: Bolcher, filtning, fedtsten, snitning…
• Naturoplevelse
• Klatring

To af dagene tager vi nok på udflugt til Himmelbjerget og Slåensø. Ved Slåensø er der mulighed for 
at bade.

Fra tilmeldingerne kan jeg se, at det er lidt forskel på om man kan svømme og om man må komme 
ud i kano. Når dette er på programmet, deler vi os op i forskellige hold alt efter hvad man kan/må 
deltage i.

Tidspunkter

Vi mødes søndag den 2. juli kl. 12 på lejrpladsen på Sletten og skal hentes igen samme sted  fredag 
den 7. juli kl. 13.30.

Lommepenge

Der vil ikke være ret stor mulighed for at bruge penge. Dog vil der blive solgt et Slette stofmærke til
skjorten, til  20 kr og vi har en udflugtsdag til Himmelbjerget, hvor der vil være mulighed for at 
købe slik, is, osv. Så max 100 kr vil nok være passende.



Kage

Her er en liste over hvad I har skrevet i tilmeldingen

Molly – boller
Andreas Dazelle – Kage
Frida – boller
Amalie – pølsehorn
Sofie – boller
Victoria – kage
Nikolaj - kage

Hvis andre alligevel har lyst til at bage, modtager vi det rigtig gerne.

Kørselsvejledning

Vi skal bo på den lejrplads, der hedder Lilleknøsmarken. Vedhæftet er et oversigtskort af Sletten, 
hvor lejrpladsen og indkørselsvejen er markeret. Se desuden nedenstående fra Slettens hjemmeside:

Vi gør opmærksom på, at mange GPSere IKKE kan vise vej til FDF Friluftscenter Sletten og de 
enkelte bygninger på området.

Vi anbefaler i stedet, at man følger nedenstående kørselsvejledning. Alternativt kan man følge 
GPSen til Rodelundvej 37. Kort før Rodelundvej 37 kan man følge kommunens skilte til "FDF 
Sletten".

Når man kører ind på grusvejen skal man altid følge Slettens grønne/hvide skilte til det konkrete 
sted. På rute 445 (mellem Ry og Silkeborg) er der på Rodelundvej skiltet mod FDF Sletten. Fortsæt 
ad Ny Himmelbjergvej og drej ind ad Bøgedalsvej. Når man kommer ind på centrets område er der 
skiltning til de enkelte hytter m.v.

Det ny Sletten - Bøgedalsvej 16, 8680 Ry
Æblegården - Bøgedalsvej 30, 8680 Ry ← Denne er tættest på lejren!
Limbjerggård - Bøgedalsvej 20, 8680 Ry
Bøgebjerg - Bøgedalsvej 6, 8680 Ry

KUN disse 4 steder har deres egen postadresse. Der er ved områdets indfaldsvej opstillet kort og 
folderkasser, som kan bruges til at finde vej til for eksempel teltpladserne, som alle har deres eget 
navn.

Foto og historier

I der omfang at der er trådløs netværk til rådighed, vil vi opdatere vores egen hjemmeside med 
historier og billeder. Så hold endelig øje på www.FDFtorsted.dk 

http://www.FDFtorsted.dk/


Strøm og telefon

På lejren har vi kun i begrænset omfang strøm til rådighed. Vi medbringer selv et par bilbatterier og 
adapter til opladning af leder telefoner. Så hvis I selv medbringer telefoner, skal der spares på 
strømmen, da I ikke får mulighed for at lade dem op. Christian og jeg kan kontaktes på 
29646583/28343902. 

Vi foretrækker at kontakten til og fra lejren går via en leder, så vi undgår misforståelser og rygter!

Desuden har lejren et nød nummer til lejrchefen: Tomas Vilstrup 86845759. Denne stiller videre til 
mobil.

Post

Hvid du vil sende et brev eller et frisk par underbukser, er det til følgende adresse:

Fælles sommerlejr uge 27
[Barnets navn]
FDF Torsted
Bøgedalsvej 30
8680 Ry

Pakkeliste

Vi ledere sørger for at pakke en trailer med alt fællesgrej og telte, som vi tager med derop.

Du skal selv have følgende med:

• HUSK en madpakke til søndag (første fælles mad er kl. 18.00 til kold aftensmad)

• Sko, sandaler

• Tøj til en uge ude (både sommertøj og varmt til kølige aftener)

• Regntøj

• Badetøj og håndklæde

• Toilet grej (der er mulighed for brusebad)

• Evt. medicin

• Liggeunderlag

• Sovepose

• Drikkedunk/ flaske

• Spisegrej (flad+dyb tallerken, bestik, krus. Alt mærket med navn og gerne en stofpose til at have
det i)

• Lommelygte

• FDF Skjorte

• Lille dags tur rygsæk

Lad elektronisk udstyr blive hjemme, det får du alligevel ikke brug for.



Specielt for væbner, seniorvæbner og seniore

Der bliver mulighed for at gå på hike i skovene omkring Sletten på. Vi vil være væk fra lejren i et 
døgns tid og skal sove i primitiv bivuak eller måske hængekøje. Distancen vil være en 15-20 km 
fordelt på de to dage.

 For at kunne deltage på hike, skal du derfor også medbringe:

• Vandrestøvler

• Vandrerygsæk med hoftebælte

• Drikkedunk/ flaske(r) så du kan medbringe 3L vand

Vi lader alt den bagage vi ikke skal bruge, stå tilbage i lejren. Det er selvfølgelig frivilligt om man 
vil med på hike.



Deltagerliste
Navn Klasse
Molly Mosgaard Sørensen Tumling
Emilie bjeverskov mossin Tumling
Bertram Tranekjer Zachariassen Tumling
Amalie Schack Andersen Tumling
Sofie Skjold Tumling
Anna-Kristine Ørnfelt Lund Tumling
Victor Olesen Tumling
Victoria Egholm Andersen Tumling
Oscar Tumling
Nikolaj horak Tumling
Frida Nielsen Pilt
Bastian Bach Flor Pilt
Andreas Dazelle Væbner
Lea Denise Dazelle Væbner
Malthe Sennels Seniorvæbner
Andreas Senior
Andre Skou Rasmussen Senior
Oliver Hansen Senior

 Kasper Leder
 Christian Bjerregaard Nielsen Leder
 Mathias Leder
Julie Leder
Bo Leder

 Mads Voksen
 Carsten Olesen Voksen
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