Til tanter og onkler på lejr med FDF Kragelund.
Først en stor tak fordi du vil være tante/onkel på vores lejr med FDF Kragelund. Det er en
stor hjælp for både medlemmer og ledere at vi har tanter/onkler med.
Inden vi tager på lejr, er der nogle praktiske ting, som vi gerne vil informere om først.
• Børneattest
Inden lejren skal du kontakte vores kasser Jørgen Jensen på tlf. 20 91 21 66 og oplyse ham
cpr. nr. Han skal hente en børneattest på dig, inden du deltager på lejren.
• Samværsregler
For at få de seneste opdateret samværsregler, opfordre vi til, at du læser disse på www.
fdfkragelund.dk, under information.
• Rusmidler og rygning
For at du får de seneste opdateret retningslinjer, opfordre vi til at du læser disse på www.
fdfkragelund.dk, under information.
• Lejren
På selve lejren forventer vi, at du som tante/onkel deltager aktivt i køkkenet med de
praktiske ting der er omkring madlavning. Du vil være en del af et team af tanter/onkel,
hvor i selv har mulighed for, at koordinere arbejdet og få det til at fungere bedst for jer!
Inden lejren tilstræber vi, at invitere jer til et forberedelsesmøde. Her får i mulighed for at
møde hinanden, samt være en del af planlægningen i forhold til madplanen mm.
FDF Kragelund betaler for kost og logi for tanker og onkel på lejren. Men der er
egenbetaling på TUT, vores slik bod, som i er velkommen til at købe fra. Betaling afregnes
efter lejren via. MobilePay.
Skulle der være nogen spørgsmål inden lejren, så er du velkommen til at kontakte den
madansvarlige leder (få evt. oplysninger om hvem det er, ved formand Merete Schiøtte).
På selve lejren vil denne leder være den, du primært skal bruge ved spørgsmål mm. i
forhold til tanteopgaverne.
Vi håber i glæder jer lige så meget som os til lejrturen. Og endnu engang tak, fordi du vil
hjælpe på lejren og være med til at give børnene en god lejrtur.
Med venlig hilsen ledere og bestyrelsen FDF Kragelund
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