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Afrejse og hjemkomst 

Vi mødes alle på selve lejren, lørdag 27. juni kl.12 (sørg for at have madpakke og drikke med).  

Vi skal afhentes igen på lørdag 4. juli kl. 11:30. 

Lejrens adresse er Dehnshytten, Strandgårdsvej 30, 4760 Vordingborg 

Kørselsplanlægning sker grenvis (nærmere udsendes) 

Billeder/fotos 

Vi vil forsøge at lægge billeder op på vores egen facebook side : 

https://www.facebook.com/Hawerthi1Rodovre 

Pakkeliste 

Vedlagt finder I en pakkeliste med forslag til hvad der skal pakkes. Sørg for at barnet er med til at pakke sin 

bagage, så de selv ved hvad de har med. Alt grej bedes mærket med navn. I disse Corona tider er det også 

vigtigt at hvert barn medbringer en flaske håndsprit/gel OG håndcreme. Vi vil i lejren have håndsprit/sæbe 

m.m., men vi skal også udenfor lejren og her er det godt hvis hvert barn har sin egen lille flaske. 

Oplysningsseddel 

For at vi har opdaterede oplysninger om barnet, dets helbred, jeres adresse under lejren, bedes I venligst 

udfylde vedlagte oplysningsseddel og medbringe den på afrejsedagen. Sammen med sedlen skal vi også 

have en KOPI af barnets sygesikringsbevis. 

COVID-19 tiltag 
 
Vi befinder os stadig i en tid med COVID-19 og vi vil have stor fokus på hygiejne. Det betyder håndvask og 

afspritning flere gange om dagen og toiletter vil blive gjort rent flere gange om dagen.   
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Lommepenge 

Vi skal udenfor lejren en gang og der vil der blive mulighed for at ’solde’ en smule. Vi har derfor besluttet 

følgende lommepenge beløb: 

Minier/junior: Kr. 50 

Beløbet bedes medbragt på afrejsedagen i mønter/sedler. Pengene vil blive opbevaret i lejrbanken, hvorfra 

vi vil udlevere dem når de skal bruges. 

Post til lejren 

Man bør som minimum, sende 1 brev til sit barn. Hvis man sender pakker med slik, så husk at der skal være, 

så det kan deles i grenen (og gerne i coronavenlig indpakning). For at reducere risikoen for hjemve bedes I 

undlade at skrive hvor meget familien og kæledyrene savner barnet. 

Adressen er: 
<Spejderens navn>  
Hawerthi-1.Rødovre  
Dehnshytten  
Strandgårdsvej 30  
4760 Vordingborg 

 

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr 

Det er IKKE tilladt at medbringe elektronisk udstyr som mobiltelefoner, elektronisk legetøj, div. afspillere 

mv. 

Nødtelefon 

Hvis der skulle opstå en nødsituation, hvor det er nødvendigt at få fat på en af lederne, så har vi 

mobiltelefoner med, som minimum bliver aflyttet 1 gang om dagen. 

Mini – Jesper Tlf. 21 31 51 50 

Junior – Chris Tlf. 91 11 82 91 

Trop – Daniel Tlf. 42 23 18 71 

 

 

 


