
Kære ”Nat ved Vandet”-deltagere og forældre. 
Hermed lidt info om arrangementet. 
 
Program (alle tider, bortset fra møde- og afhentningstider, er vejledende): 
Lørdag d. 19/6 
Kl. 14.00  Kajaktur fra Bogense til Jersore for dem der har lyst til det. Man skal være ca. 10 år 

og op efter og for hvert barn, skal man stille med en voksen. Vi ror i dobbeltkajakker. 
Mødested: p-pladsen ved Kajakklubben, Østre Havnevej 41, 5400 Bogense. 

Kl. 14.30 Ankomst for resten (dem, der ikke skal ro kajak fra Bogense) 
  Mødested: Shelterpladsen, Lindøgaard, Lindøhoved 60, 5400 Bogense 

 

 Aktiviteter i og ved vandet ved Jersore samt på shelterpladsen. 
 Lejren etableres 
 Mad forberedes 

 
Kl. 18.00 Aftensmad 
 
 Herefter aktiviteter/leg på shelterpladsen 
 Bål med skumfiduser og mariekiks 
 
Kl. 22.00 Sengetid (nogle får måske brug for at gå i seng tidligere) 
 
Søndag d. 20/6 
Kl. 7.00 Morgenmad forberedes og indtages 
 
 Vi pakker lejren sammen og rydder op efter os (alle hjælper til) 
 
Kl. 9.00 Farvel og tak for denne gang 
 
 
Vi vil være så corona-venlige som muligt i vores aktiviteter og inddeling af deltagerne i teltene, 
men det kan være nødvendigt at vige lidt fra retningslinjerne, for at få tingene til at gå op. Vi 
opfordrer derfor til, man møder op med en negativ test. 
 
Pakkeliste: 

- Sovepose, liggeunderlag og evt. hovedpude 
- Skiftetøj, vær obs på vejrudsigten og tag tøj med efter den. 
- Gummistøvler og regntøj (afhængigt af vejrudsigten) 
- Jakke/varm trøje til om aftenen 
- Tandbørste, tandpasta og evt. medicin 
- Håndklæde 
- Badetøj, evt. badesko 
- Medbring gerne en drikkedunk 
- Solcreme 
- Lommelygte 

 



Børnene må ikke medbringe: 
- Mobiltelefon/iPad/Nintendo og lignende 
- Slik og andre søde sager 

 
De voksne har mobiltelefoner med og kan kontaktes i nødstilfælde på: 

- Rikke: 22394952 
- Martin: 30127161 
- Niels: 61108259 

Skulle et barn få behov for at ringe hjem, kan barnet naturligvis låne en telefon af os. 
Vi vil desuden sørge for at tage nogle billeder, som bliver delt efterfølgende. Hvis man ikke ønsker 
sit barn på billeder, der deles med andre, bedes man give besked herom. 
 
Hvis man skulle have tid og overskud til bage en kage, noget brød som tilbehør til aftensmaden 
eller noget andet lækkert til arrangementet, er man meget velkommen til det. 
 
Vi har brug for din endelige tilmelding samt betaling via MobilePay senest onsdag d. 16. juni. 
Der er også en tilmeldingsblanket, hvor I skal tage stilling til om I vil ro kajak fra Bogense til Jersore 
eller om I vil møde op i Jersore. Der vil også være mulighed for at ro/lege i sit-on-top-kajak i 
Jersore. 
 


