
Information om sommerlejr 2020  
 
Kære alle!  
Nu har vi fået de sidste ting på plads, og det endelige program ligger herunder. 
Derudover har vi her samlet informationer om overholdelse af retningslinjer og 
restriktioner, i forbindelse med afholdelse af sommerlejr under Covid-19. 
 
Opdeling af lejren  
Børnene vil blive opdelt i ”familiegrupper” på højst 10 personer inkl. Én fast leder. 
Det vil sige, at de større grene vil indeholde flere familiegrupper. Hver familiegruppe 
bygger deres egen lejr op, og sover i samme telte. I familiegruppen gælder 
afstandskravene ikke, og børnene kan derfor have det sjovt med hinanden uden at 
tænke på restriktioner. Hver familiegruppe får tildelt én leder, som bliver deres 
primære kontaktperson. Grupperne får også deres eget toilet, så vi ikke blander for 
mange børn på ét toilet.  
 
Overnatning  
Hver familiegruppe får telte, så der ikke er for mange børn i hvert telt, alt efter 
størrelsen på teltene. De vil derudover enten skulle sove skiftevis fod-hoved-fod, 
eller med bagage imellem sig, så vi undgår at de sover for tæt op ad hinanden.  
 
Fælles mad og bål  
I programmet står der fællesmad og fællesbål. Vi vil på lejren ikke tilberede mad 
nede i familiegrupperne, men derimod samle madlavningen ved ét stort bål, hvor så 
få som muligt samles om dette. Herefter vil maden blive sendt ud i 
familiegrupperne, og blive spist her. Dette har vi valgt at gøre, så der opstår så 
mindst mulig smittespredning i forbindelse med madlavningen. Samtidig må ingen 
mad sendes tilbage til køkkenet, og der vil blive vasket op nede i familiegrupperne, 
så vi undgår at blande bakterier.  
Fællesbål vil blive afviklet på et stort område, så familiegrupperne sidder samlet 
med min. 2 meters afstand til de andre familiegrupper.  
 
Rengøring:  
Vi sørger for, at der bliver sprittet og vasket hænder grundigt mange gange dagligt 
på lejren. Derudover vil toiletterne blive rengjort og sprittet af minimum 2 gange 
dagligt.  
 
Hvis der er yderligere spørgsmål til overholdelse af retningslinjerne, er i velkommen 
til at skrive til lederne i jeres barns gren. 



Program sommerlejr 2020  
 
Lørdag 11/7:  
09:00: Afgang fra hytten  
11:00: Ankomst Hylkedam, velkomst og flaghejsning  
11:30 Telte op  
12:00: Frokost i lejrene  
13:00: lejrbygning  
18:00: Fælles aftensmad (afvikles i lejrene)  
19:30: Fælles bål 
21:30: Godnat til de små og hyggetid for de store  
22:00: Ledermøde  
 
Søndag 12/7:  
07:30: Morgenvækning  
08:00: Morgenmad i lejrene  
09:00: Flagparade  
09:30: Fortsat lejrbygning  
12:00: Frokost i lejrene  
13:00: Fortsat lejrbygning  
18:00: Aftensmad i lejrene  
19:00: Grenaktivitet  
21:30: Godnat  
 
Mandag 13/7:  
07:30: Morgenvækning  
08:00: Morgenmad  
09:00: Flagparade  
09:30: Gren-dag  

- Ulvene: Tur til Bågø 
- Spirene: Aktiviteter i naturparken Hindsgavl dyrehave  
- Troppen: Fotoløb i Odense 
- Klanen: Bygger kæmpe glidebane  

21:30: Godnat  
 
Tirsdag 14/7:  
07:30: Morgenvækning  
08:00: Morgenmad  
09:00: Flagparade  
09:30: Hejk  

- Ulvene: Hejk til Sanders næs camping med overnatning her  
- Spirene: Kanohejk igennem Odense til Vigelsø. Overnatter i shelter   
- Troppen: Gå til Assens og herefter med færgen til Bågø. Overnatter på Bågø  
- Klanen: Gourmetmad over bål i lejren  

 



Onsdag 15/7:  
09:30: Mikroerne mødes i hytten (Formosavej 40)  
10:00: Mikroerne afgang med bus  
11:30: Grene kommer hjem fra hejk  
12:00: Mikroer ankommer til Hylkedam + frokost  
13:00: Grene kommer hjem fra hejk + Indlogering af Mikroerne  
18:00: Fælles aftensmad    
20:00: Fælles bål  
21:00 Godnat  
 
Torsdag 16/7:  
07.30: Morgenvækning 
08.00: Morgenmad 
09.00: Flagparade 
10.00: Fælles eventyrløb 
12.00: Frokost på løbet 
16.00: Løb slut 
18.00: Aftensmad i lejrene 
19.00: Grenaften + Mikrofest  
21.00: Godnat til de små - løb fortsat for de større 
01.00 :Løb slut - natmad og godnat 
 
 
Fredag 17/7:  
07.30: Morgenvækning 
08.00: Morgenmad 
09.00: Flagparade 
09:30: Grenaktivitet  

- Mikroerne: indianer-temadag  
- Ulvene:  
- Spirene:  
- Troppen:  
- Klanen  

12:00: Frokost  
13:00: Nedbrydning af lejr 

- Mikroerne Indianer-temadag og mikrosjov  
18:00: Aftensmad  
20:00: Fælles lejrbål  
21:00: Godnat  
 
Lørdag 18/7:  
Kl. 08.00: Morgenvækning 
Kl. 08.30: Morgenmad 
Kl. 09.30: Flagparade 
Kl. 10.00: Pakning + klargør til afgang 



Kl. 11.3:0 Afgang fra Hylkedam 
Kl. 13.30: Ankomst til Formosavej 40  
 


