
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREV   FRA   OLSEN   BANDEN  
 
Nu   skal   vi   snart   på   sporet   af   koderne   til   Frantz   Jäger  
pengeskabet.   

● Vi   skal   gå   i   sporene   af   Egon,   Benny   og   Keld  
● Yvonne   kommer   og   holder   øje   med   os,   og  

sørger   for,   at   der   er   styr   på   hygiejnen   -   hun  
har   masser   af   sprit   med  

● Vi   skal   undgå   at   blive   fanget   af   politiet,   de  
holder   øje   med   os,   om   vi   kan   holde   afstand  

● Vi   skal   passe   på   Dynamit   Harry,   som   springer  
alt   i   luften  

● Vi   skal   være   snedige,   når   vi   skal   skaffe   de  
ting   vi   skal   bruge,   så   Egons   plan   kan   lykkedes  

 
På   sommerlejren   bliver   vi   på   første   dag   delt   op   i  
forskellige   Olsenbanden-familier   med   børn   og  
voksne,   som   vi   skal   være   sammen   med   om   en   masse  
sjove   aktiviteter.   Sammen   klarer   vi   mange   opgaver   og  
laver   mad   og   spiser   sammen.  
 
Puslinge   og   1.   års   Tumlinge   sover   indendørs   og   alle  
andre   sover   udendørs   i   telt.  
Vi   har   fordelt   sovepladser   på   værelser,   sovesal   og  
telte.   De   voksne   der   ikke   er   sat   på   til   at   sove   med  
børnene,   sover   indendørs,   medmindre   man   selv  
medbringer   telt/campingvogn.   
Lørdag   når   I   kommer   på   lejren,   fortæller   vi   hvilke  
familier   I   er   i,   samt   hvor   I   skal   sove.  
 
I   disse   corona-tider,   kan   vi   desværre   ikke   tilbyde  
fælleskørsel   som   vi   ellers   plejer   
I   må   komme   til   lejren   på   forskellige   tidspunkter,   lørdag  
d.   27.   juni.  
 
Kl.   14.30-15.15:   Væbnere   og   op.  
Kl.   15.15-16.30:   Pilte  
Kl.   16.30-17.15:   Tumlinge   og   ned  
 
Er   man   søskende   til   en   ældre,   kommer   man  
selvfølgelig   sammen   med   dem.  
 

 
Lejren   slutter   onsdag   d.   1.   juli,   hvor   I   ligeledes   må  
blive   hentet   inden   for   forskellige   tidsrum:   
 
Kl.   15.30-16.15:   Tumlinge   og   ned  
Kl.   16.15-17.00:   Pilte  
Kl.   17.00-17.45:   Væbnere   og   op  
 
Pakkeliste  

❏ FDF   Skjorte   
❏ Sygesikringsbevis   (gem   det   i   en   lomme   i   din  

taske)  
❏ Toiletsager/   håndklæde   /solcreme   
❏ Badetøj   
❏ Mallorca-festtøj   :)   
❏ Jakke/   regntøj   /gummistøvler.  
❏ Tøj   til   både   koldt   og   varmt   sommervejr   
❏ Kasket   eller   lign.   
❏ Gode   sko/sandaler   som   man   kan   gå   langt   i!  
❏ Sovepose   og   lagen   (og   liggeunderlag   til   dem  

der   skal   sove   i   telt   -   2.   års   Tumlinge   samt   Pilte  
og   op   sover   i   kredshusets   telte)  

❏ FDF   sangbogen   March   og   lejr  
❏ Drikkedunk   med   navn!  
❏ Nattøj/sovedyr  
❏ Lommelygte  
❏ Dolk  
❏ Telt,   hvis   I   som   familie   skal   sove   udendørs   
❏ Lad   slik   og   elektronik/telefon   blive   hjemme!  
❏ Væbnere   og   op   -   vandrerygsæk   til   hiketur  

og   spisegrej   pg   rigtig   gode   sko/støvler  
❏ Vi   modtager   MEGET   GERNE   en   masse  

grovboller .   Skriv   gerne,   hvor   mange   I   kan  
tage   med   til   Ditte   -   40782775.  

 
HUSK   NAVN   PÅ   ALLE   DINE   TING  
DET   ER   EN   GOD   IDÈ   SELV   AT   PAKKE   DINE   TING,  
SÅ   DU   VED   HVAD   DU   HAR   MED  
 
På   sommerlejr   gør   vi   alt   for   at   holde   de   retningslinjer  
der   er   for   sommeraktiviteter.   I   kan   læse   om   dem   her:  
https://fdf.dk/nyheder/retningslinjer-for-sommeraktivite 
ter  
 
Vi   er   her:  
Kølhøjhus   Spejdercenter  
Bønfeltvej   25,   9510   Arden  
(SKRIV    ADRESSEN    I   GPS)  
 
Kontakt   på   lejren:   
Ditte   -   40782775   
Ove   -   29256587  
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