
Kontaktnumre under lejren: 

Kristina  21 68 16 31 

Maja  26 28 28 42  

Sus   22 94 62 57  

Stine L.   40 76 30 59  

Victoria   29 71 90 30  

Marianne   22 93 61 21 

Møllerhøj   66 18 64 17 

COVID19: 

Alt hvad vi foretager os vil være efter de regler, der er stukket ud samt 

almindelig sund fornuft.  

Antal: 

Vi bliver 27-28 piger og 5-6 ledere – og det synes vi faktisk er flot.   

I har ved tilmeldingen kunne skrive jer på til bagning af kage eller boller – 

og hvis nogen har glemt at få sig skrevet på, så kunne vi også godt bruge 

pizzasnegle og pølsehorn. Hvis I kan overskue dette, så meld meget gerne 

dette til Marianne med antal. Mariannes mobilnummer er: 22936121 – 

TAK.  

Dagsprogram 

Over dagene skal vi lave en masse spændende ting, vi skal være vilde og vi 

skal være ”rolige” ☺ - GLÆD JER!!  

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL 

LUMBY-STIGEs SOMMERLEJR 

“VILD RO” 2020 

 

Juniorer, trop og klan  

Søndag den 5. juli til fredag den 10. juli  

Mikro og mini  

Onsdag den 8. juli til fredag den 10. juli  

 

 



Tak for din tilmelding om at deltage i årets sommerlejr 2020 – VILD 

RO er temaet for lejren.  

Vi vælger at dele lejren op, så de ældste får lidt flere dage og er en 

del ude af lejren, men de sidste dage på Møllerhøj er vi sammen.  

Læs materialet godt igennem og kontakt én af lederne, hvis du har 

spørgsmål til noget.  

Her lidt information for de enkelte grene:  

Mikro/mini 

Mødes onsdag den 8. juli kl. 10.00 ved den 

Fynske Landsby – du skal medbringe al din 

bagage, så sørger vi for at det bliver fragtet til 

Møllerhøj.  

Juniorer/trop/klan 

Mødes på Møllerhøj søndag den 5. juli kl. 11.00 

med nypumpet cykel og oppakning – husk 

madpakke og drikkedunk.  

Mikro/mini/ Juniorer/trop/klan – AFSLUTNING  

Vi slutter fælles af på Møllerhøj fredag kl. 16.00, der vil være kaffe 

og kage til forældre fra kl. ca. 15.45.  

INFO 

Hvis der er noget vi skal vide om jeres barn, f.eks. medicin, 

”natteroderi”, allergier etc., så meld dette til egen leder – gerne 

inden turen! HVAD SKAL DU HAVE MED:  

o Uniform/tørklæde 

o Tøj efter vejret (husk både til sol og en kølig aften)  

o Regntøj og gummistøvler  

o Vandresko/støvler, sandaler  

o Drikkedunk  

o Lille turrygsæk  

o En lille flaske håndsprit  

o Solcreme  

o Toilettaske  

o Håndklæde + et lille håndklæde til de hyppige 

håndvaske 

o Viskestykke  

o Spisegrej  

o Sovepose og liggeunderlag  

o Undertøj 

o Dolk, hvis du har knivbevis  

o Sangbog – hvis du har  

o Lommelygte  

o Sygesikringsbevis  

o Et ”køresæde” til bil  

Alt pakket, så du selv kan bære det, og ved, hvor de forskellige ting 

er. Vi skal sove i en blanding af telte, bivuaker, hængekøjer ……. 

 


