
 Prærievogn i Pinsen 
Tag med på årets smuttesommerlejr 

 

Så er det tid til årets sommerlejr i smutteflokken. Sommerlejren 

holdes i hestevogn og du vil blive udfordret og underholdt, samtidig 
med at vi skal hygge os sammen, mens vi fragtes over ”prærien”. 
 
Vi skal bruge dagene til at køre i hestevogn – ca. 5-6 timer pr. dag. I 
hestevognene bliver der forskellige aktiviteter. 

 
Når vi kommer til lejrpladserne skal vi sørge for indkvartering og selv lave 
mad. Vi skal primært sove i hestevognene. 
Der bliver også forskellige aktiviteter hver dag. 

 

Vi starter ved FDF-huset fredag 7. juni 2019 kl. 16.00. 

Søndag den 9. juni 2019 skal vi hentes i Råstvej 3, 

7830 Vinderup kl. 14.00 og vi er hjemme igen ved FDF-huset ca. kl. 15.00. 

 

Vi har brug for forældre til at køre os frem og tilbage. 

 

Pigerne kan ikke få breve, men vi vil gerne, at de har en lille hyggepakke med. 

Pakken afleveres til lederne ved afgang. Pakken kan indeholde lidt slik, et blad og et 

brev. 

Hvis I har brug for at komme i kontakt med os, kan I ringe til 

Malene på telefonnr. 3120 5720 eller Hanne på 2279 6672. 

 
Prisen for lejren er 450 kr. der overføres til konto. nr. 0871 0003619001 eller på 

mobilepay 87 87 5 – skriv pip + pigens navn 

 

Du skal medbringe 

Sovepose, liggeunderlag, evt. pude og/eller bamse, 

sygesikringsbevis, evt. bålkappe, siddepude, håndklæde, 

toiletsager inkl. solcreme, solhat, viskestykke, dolk og sangbog, 

lommelygte, drikkedunk. Husk uniform og tørklæde på. 

Tøj: Nattøj, undertøj, strømper, badetøj, shorts, t-shirts, varm 

trøje, evt. jakke, bukser, regntøj og evt. gummistøvler, evt. 

skiftesko, ridehjelm hvis man har. 

Der må medbringes for 25 kr. slik og vi sørger også for lidt 

hygge. 
 

Se  mere på https://www.facebook.com/hestevogn.dk/ 



Tilmelding 

Tilmeldingen skal afleveres til spejdermødet 23. maj, lægges i Malenes postkasse på 

Højgade 10 eller sendes på mail til malene@abevej.dk senest søndag 26. maj 2019.  

Samtidig betales lejrprisen via overførsel eller på mobilepay.  
 

Navn:       

 
deltager i Prærievogn i Pinsen 

 

Forældres tlf. nr. under lejren:      

 

Særlige hensyn (Allergi/madforhold):     

 

Vi kan køre fredag     

 

Vi kan hente søndag     

 

Vi sender 20 boller    en kage    med.  

 

 

Forældres/Værges underskrift:      

 

Jeg bekræfter herved, at min datter bade i en sø, hvis det bliver muligt  

 

----------------------------------------------------------- 

 

Tilmelding til Ronja RTilmelding til Ronja RTilmelding til Ronja RTilmelding til Ronja Røøøøverdatteverdatteverdatteverdatter 4. junir 4. junir 4. junir 4. juni....    

Frist 26/5 

Afgang fra Bording kl. 17.30 (du skal have spist hjemmefra)  

 

Hjemme igen kl. ca. 22.15 

 

Pris 85 kr. – betales på mobilepay – skriv Ronja + navn 

 

Jeg vil gerne med og se Ronja Røverdatter     

 

Mine forældre kan køre ud   hjem  

   


