
Hej alle

Vi skal 19 børn, 1 hjælpeleder og 6 ledere af sted på sommerlejr, så det skal 
nok blive sjovt! Læs dette deltagerbrev grundigt, da der er tilføjet yderlig info 
i forhold til indbydelsen. 

Ankomst/ afgang: 

Søndag den 1. juli mødes vi på shelter pladsen kl. 10 (se kort). Onsdag skal 
vi forlade pladsen kl. 12. Vi tager derfor på tur til Himmelbjerget og er klar til 
afhentning kl. 16.00 i nærheden af shelter pladsen (se afhentnings placering 
på kortet).

Bagværk:

Andreas Dazelle: Kage
Nikolaj G. Horak: Kage
Victor S. Olesen: Kage
Patricha Falk Juul: Fødselsdagskage
Maja Vinter Clausen: Boller
William Gaba Lylover: Boller
Alma og Marius: Kage
Anna-kristine Ø. Lund: Kage
Boaz Lather: Kage eller frugt

Kontakt: 

For at undgå uheldige situationer, skal alt kontakt til og fra lejren gå igennem 
en leder. Så lad mobilen få et par dages sommerferie derhjemme (der er 
alligevel ikke strøm på lejren)

Carsten tlf. 20672367
Christian tlf. 29646583
Julie tlf. 20969788
Kasper tlf. 28343902 (først fra søndag aften)

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



Kørselsvejledning

Vi skal bo på den lejrplads, der hedder Bøgetoft shelterne. Vedhæftet er et 
oversigtskort af Sletten, hvor lejrpladsen og indkørselsvejen er markeret.

Der er også et google kort på www.fdftorsted.dk med markeringer. 

Det præcise GPS koordinat er N56.114216, E009.655048

Se desuden nedenstående fra Slettens hjemmeside:

Vi gør opmærksom på, at mange GPSer IKKE kan vise vej til de enkelte 
bygninger på området. Heller ikke selvom du godt kan taste adressen i 
GPS'en. 

Teltpladser og primitive overnatningspladser finder du ved hjælp af kortet.

Vi anbefaler, at du følger en af nedenstående muligheder. 

Hvis du vil køre efter GPS

 Følg GPSen til Bøgedalsvej 5 (en af vores naboer).
● Herfra fortsættes ligeud ad asfaltvejen. 
● Fortsæt ligeud til asfalten stopper. 
● Stop eventuelt ved P5 (der hvor asfalten stopper) og orienter' dig på 

skiltet. 
● Når asfalten stopper, kører du ind på grusvejen. 
● Kort tid efter kommer du til et Y-kryds. Her starter Slettens grønne/hvide 

skilte, som leder dig til det konkrete sted.

Hvis du vil køre efter kort
● På rute 445 (mellem Ry og Silkeborg) er der på Rodelundvej vejskilte, 

som viser mod "FDF Sletten".
● Kommer du fra vest, drej til venstre ved "Ny Himmelbjerg Vej".
● Kommer du fra øst, drej til højre ved "Ny Himmelbjerg Vej".

● Fortsæt ad Ny Himmelbjergvej.
● Drej til venstre ind ad Bøgedalsvej.
● Fortsæt ligeud til asfalten stopper. 
● Stop eventuelt ved P5 (der hvor asfalten stopper) og orienter' dig på 

skiltet. 
● Når asfalten stopper, kører du ind på grusvejen. 
● Kort tid efter kommer du til et Y-kryds. Her starter Slettens grønne/hvide 

skilte, som leder dig til det konkrete sted. 

http://www.fdftorsted.dk/


Program(ca): 

● Søndag ankommer vi kl. 10.00 og begynder at lave vores 
lejrplads. Vi skal se hvem der vil sove i telt og hvem der vil prøve 
shelter. Til middag spiser vi madpakker og måske bliver der tid til 
opdagelse i skoven, inden vi skal lave aftensmad på bål.

● Mandag bliver en primitiv dag, hvor vi sammen med Slettens 
naturvejleder, skal forsøge at finde vores mad i naturen.

● Tirsdag skal vi låne nogle at Slettens faciliteter. Det bliver en tur i 
naturværkstedet, hvor der kan bl.a. kan snittes og laves bolcher.

● Onsdag morgen pakker vi lejren ned og pakker alle tasker. Når vi 
er færdige, tager vi på tur til Himmelbjerget. 
Der bliver afhentning kl 16.00 på lejren, hvor aller er klar til at 
komme hjem i bad.

Slik:

Må man have slik og snack på turen? Selvfølgelig må man det! Bare ikke 
mere, end at man stadig deltager i måltiderne.

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:

● Madpakke til frokost søndag (der er først fællesmad søndag 
aften!)

● Sko, sandaler
● Tøj til 4 dage i telt eller shelter (både sommertøj og varmt til 

kølige aftener)
● Badetøj og håndklæde (til evt. vandkamp)
● Regntøj
● Toilet grej
● Evt. Medicin
● Sovepose og liggeunderlag
● 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
● Max 100kr i lommepenge til Himmelbjerget
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