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Lejren starter søndag den 12. juli kl. 14 

og slutter igen lørdag den 18. juli kl. 10 

København, juni 2020. 

 

Kære deltager på årets Slaraffenlejr! 
 

Nu skal vi snart afsted på ferielejr, og vi glæder os meget til at se dig. Sammen skal vi ha’ en  

super sjov og spændende uge!  

 

 

 

 

 

 

Vi er 48 voksne til at stå for lejren og vi regner med, der kommer ca. 60 børn i alderen 6 til 13 år. 

De voksne kommer fra forskellige steder i landet, og børnene kommer hovedsageligt fra Region 

Hovedstaden. Lejren afholdes igen i år på Nordsjællands Efterskole. Adressen er: 

 

 

Nordsjællands Efterskole 

Aggebovej 34 

3200 Helsinge 
 
 

Du skal selv sørge for transport til og fra lejren. Du skal ankomme søndag den 12. juli kl. 14. Her 

bliver du modtaget af en mindre gruppe med nogle søde voksne og de andre børn, du skal sove 

og spise med i løbet af ugen. I år kan vi desværre ikke tilbyde kaffe og kage til dem der afleverer 

dig, som vi plejer. Men de må gerne gå med ind på efterskolen, se dit værelse og sige ordentligt 

farvel, selvom de ikke kan opholde sig lige så længe, som de måske plejer.

 

Hvis du tager noget medicin, skal dine voksne udfylde medicinskemaet, vi har vedlagt dette brev, 

så vores sygeplejerske kan holde styr på din medicin for dig. Dine voksne skal også udfylde 

tøjskemaet som er medsendt, så vi kan sørge for, at du får alt dit eget tøj med hjem igen. Husk at 

få skrevet navn i alt dit tøj, så er det nemmere at holde styr på. Fotoattesten skal også udfyldes, 

så vi ved om vi må bruge de billeder vi tager på lejrens hjemmeside. På www.slaraffenlejr.dk kan 

de voksne nemlig løbende følge med i, hvad vi laver i ugens løb. 
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Her kan du se nogle af de ting, der er vigtige, at du medbringer på lejren: 

 

 

Du behøver ikke pakke noget elektronisk udstyr, såsom Nintendo eller iPad, da du ikke får brug 

for nogen af delene på lejren. Du er velkommen til at tage din mobiltelefon med, hvis du vil ringe 

hjem i løbet af ugen. Vi opbevarer den for dig på kontoret hele ugen. 

 

De 100 kr. du medbringer i lommepenge kan du bruge til at købe slik for i lejrens kiosk. Du skal 

ikke medbringe ekstra penge, slik, chips, sodavand og lign. Du må heller IKKE have spejderkniv, 

lommekniv, fiskekniv eller lign. med på lejren.

 

Spørgsmål FØR lejren besvares på trine@slaraffenlejr.dk eller 70 20 76 16. Under lejren kan vi ved 

NØDSTILFÆLDE kontaktes på 70 20 76 16. Vi anbefaler at opkald hjemmefra begrænses, da de 

ofte udløser unødig hjemve. Hvis du bliver forhindret i at deltage på lejren, så giv venligst besked 

på 70 20 76 16. 

Vi glæder os til at se dig!!! 

Sommersjove slaraf-hilsner fra 

 

Michael, Benjamin, Friia og Trine 

Lejrledelsen 

PAKKELISTE 
 

• Dit krammedyr 
• Tøj og undertøj til 7 dage 
• Jakke 
• Varmt tøj til aftenerne 
• Praktisk tøj 
• Sko/sneakers til gåtur i skoven 
• Sandaler 
• Nattøj 
• Badetøj 
• Regntøj og gummistøvler 
• Festtøj til vores børnefest 
• Toilettaske med tandbørste, tandpasta, børste mm. 
• Evt. medicin 
• Medicinskema og tøjskema  
• Sygesikringsbevis/personbevis 
• 100 kr. i lommepenge 

 
Vi har håndklæde, sengetøj, dyne og pude til dig, så det 
skal du ikke pakke.  

 


