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FEDT!!!!! DU skal med på Efterårslejr i uge 42. Vi glæder os helt vildt meget til at se dig, og
sammen med dig, få en masse fede oplevelser med sjove aktiviteter og en masse lejrhygge :-)

Vi har allerede planlagt ugen, hvor vi skal være sammen. Vi skal både være udenfor og indenfor,
vi skal have pyjamasparty, og vi skal også på en tur ud af huset en af dagene.. Alt sammen
krydret med grin, ballade og sjove idéer. Det er rigtig vigtigt at du har varmt tøj og
regntøj/gummistøvler med, så du kan være med i alle aktiviteterne, også dem der foregår
udenfor.

Du skal ankomme søndag d. 17. oktober mellem kl. 15 og 16. Når du kommer vil Irma og
Ninna tage imod dig på center 1, og de vil fortælle dig, hvor du skal bo. Vi er først helt klar til at
tage godt imod dig kl. 15, så hvis I er i god tid, kan I evt. gå en tur i Auning eller Ryomgård (og
måske købe en is ;-) ).

Lejren slutter lørdag d. 23. oktober, hvor dine forældre skal hente dig mellem kl. 10-11.

På Pindstrup Centret er der en lille kiosk, hvor der er mulighed for at købe slik. Vi har besluttet,
at du må have 100 kr. med i lommepenge som skal overføres via MobilePay til 28576818. Hvis
mor, far eller andre sender et brev til dig, må de IKKE sende slik med.

Du må meget gerne tage telefon, tablet, bærbar eller andet elektronik med, du skal dog aflevere
det til en voksen, når du ankommer. Du vil få det udleveret på bestemte tidspunkter, i løbet af
ugen. HUSK at sætte navn på det hele.

I tiden op til lejren kan du følge med på vores facebookside “Efterårslejr På Pindstrup Centret”.
Her vil vi løbende præsentere de frivillige ledere som er med, og fortælle lidt mere om
aktiviteterne.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Hilsen

Lederne på verdens bedste efterårslejr



Hvad skal du medbringe

For at du skal kunne klare dig en uge på lejren, er det vigtigt at du medbringer følgende ting:

● Tøj til en uges forbrug, der må blive beskidt og måske gå i stykker
● Varmt tøj så du kan holde varmen udenfor
● Sengelinned (dyne- pudebetræk og lagen)
● Evt. en god kramme-bamse
● Strømper og solidt fodtøj
● Skiftesko til brug i og omkring husene
● Regntøj og gummistøvler
● Badetøj
● Håndklæder og vaskeklude
● Toiletsager
● Alle de hjælpemidler du har brug for i ugens løb, også forbrugsting såsom bleer.
● Sygesikringsbevis
● Lommepenge (100 kr. overført via MobilePay 28576818)
● Lille rygsæk til dagsture.

Som altid skal vi være inde og ude, så husk tøj til al slags vejr. Lad være med at tage alt for
mange overflødige ting med.

Hvis du tager telefon, tablet, pc’er eller andet elektronik med, skal du huske at skrive navn på det
hele, også opladere.

Vi vil også gerne have, at alle der har medicin med, har det med i doseringsæsker med navn
på. Medicinen afleveres også til en voksen, som passer på det, og hjælper dig med at få det på de
rigtige tidspunkter.

HUSK: At sætte navn på ALLE dine ting.



Praktiske oplysninger - til forældrene

Adresse: Pindstrup Centret, Barnets navn (Efterårslejr)
Johs. F. La Cours Allé 1
Pindstrup
8550 Ryomgård
Se kørevejledning på vores hjemmeside: www.pindstrupcentret.dk

Post: Send gerne post, pakker og breve til deltagerne. Men INGEN slik

Telefon: I nødstilfælde kan lejrlederne kontaktes: Irma 28576818, Ninna
24949284
Det vil normalt være svært at ringe til børnene, idet aktiviteterne
foregår spredt på et stort område. Ofte oplever vi også at deltagerne
ikke har tid til ringe hjem, da de har travlt med sjov, spas og løjer. Så
husk, INTET NYT ER GODT NYT ;-)

Besøg: Der er ingen besøgsdag på lejren, da det er vores erfaring at dette
kan være rigtig svært for nogle deltagere. I stedet kan forældrene
følge med på vores facebookside “Efterårslejr På Pindstrup Centret”.

Bank: Lommepenge og værdigenstande opbevares i lejrbanken.

Medicin: Medbring medicin i doseringsæske forsynet med navn og tydelig
instruktion. Medicinen afleveres til en leder ved ankomsten.

Forsikring: Det kan ikke undgås, at der af og til sker uheld, hvor det går ud over
Pindstrup Centrets bygninger eller inventar. Centret har ingen
forsikring, der kan dække sådanne skader. Vi vil, hvis uheldet skulle
ske, derfor søge hjælp hos forældrene til de involverede børn med
henblik på, at de enkeltes familieforsikring kan dække skaden. Vi
gør desuden opmærksom på, at Centret ikke kan yde erstatning for
mistede eller beskadigede ejendele, da vi ikke har nogen forsikring,
der dækker den slags uheld.

http://www.pindstrupcentret.dk

