
Optur 

2020 

Abselon hus  
 

Her er de sidste oplysninger omkring optur 2020. Denne seddel skal læses grundigt 

igennem inden man amkommer på lejren. Den påhæftede sygeseddel skal være udfyldt og afleveret 

på afrejsningsdagen. Det er vigtigt, at sygesedlen er udfyldt så tydeligt og korrekt som muligt, da 

den vil blive afleveret på skadestuen i tilfælde af en ulykke. Vær opmærksom på, at adressen på 

sedlen skal være barnets bopæl! 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
 

MØDEDAG - OG TID: Fredag den 25. september kl. 17:00  

LEJRADRESSE: Abselon Hus  

Fredtoften 5 

2980 Kokkedal 

 

 

AFHENTNING: 

søndag den 27. september kl. 12:00  

PRIS: 250 Kr.  

 

 

 

 

 

 



LEJRREGLEMENT: 
Lejrområdet må ikke forlades uden tilladelse. 

Der må kun samles brænde på områderne, som er anvist af lederne. 

Bål må kun tændes efter aftale med lederne. 

Der må ikke medbringes flere lommepenge på turen end det fastsatte beløb. 

Der skal holdes orden i teltene, soveposer rulles sammen om dagen. 

Der må IKKE bades uden leder, og kun på steder hvor man kan bunde. 

Der må ikke kastes affald på veje eller lejrområder, husk vi er gæster på 

området. 

Der må ikke medbringes mobiltelefon, I-Pods/Pads, Nintendo eller lign. elektronisk udstyr i lejren. 

 

 

 

TURBESKRIVELSE: 
Det endelige program offentliggøres først på selve lejren. Men det, vi satser 

på, er at hver patrulje skal opbygge deres egen lejrplads med et hav af ting 

- alle lavet i rafter. Der bliver også tid til:  

drille lederne, spisning, båltænding, opvask, oprydning, 

hygge, lejrbål, natløb, brændesamling, flaghejsning, spisning,  

lejrinspektion, brændehugning, økseslibning, pløkrensning, bålpladsgravning, 

græstørvs vanding, saftevands drikning, indgangsportal bygning, havepasning, 

bålslukning, opstilling, snakning, pjat, larm, spadesmøring, bålslukning,  

snobrødsbagning, forkælelse af ledere, oprydning, tovtrækning, savsmuldsduftning, nattur, 

optræden, flagnedtagning, og skulle der være tid tilovers, skal der også nok 

blive lidt tid til at sove en lille smule. 

 

Til dig der skal med: 
Når I pakker jeres rygsæk/sportstaske (minier og juniorer må gerne pakke i sportstaske, Trop SKAL 

pakke i rygsæk) 

Sørg for, at det hele hænger fast på rygsækken/kan være i tasken, ALTSÅ INGEN LØSE POSER, 

TASKER ELLER ANDRE LØSE EFFEKTER. 

Der er en pakkeliste, som skulle dække alles behov. Husk at du selv skal pakke din 

rygsæk/taske, det er dig og ikke din mor, som skal kunne finde tingene i den. 

Du må meget gerne medbringe spillekort, men lad elektroniske spil, radio, 

MOBILTELEFONER og IPods/Pads blive hjemme - du overlever nok en uge uden. 

Du skal også huske gode sko, helst gamle og godt tilgåede, til heldagsturen. 

 



 

Husk madpakke til Fredag aften 

Husk at tage spisegrej med – det er en telt-lejr, så man benytter eget spisegrej. 

Det vigtigste, det som du ikke må glemme, det som du pakker først, det som gør turen god for 

os alle, DET GODE HUMØR. Glem det ikke. 

Skulle der være nogle spørgsmål omkring turen er du velkommen til at ringe til mig.               

Henrik 60201647 

Vi ses.... 

 

Jeres leder  
 

 
Sygeseddel 

 

Navn: __________________________________________________________________________ 

 

Adresse:________________________________________________________________________ 

 

Tlf til Mor/Far:__________________________________________________________________ 

 

Cpr.nr__________________________________________________________________________ 

 

Vigtige oplysninger: 

 

 

 

 



Pakke-Liste 
 

Beklædning: 

2 T-shirts 

1 par shorts 

2 par lange bukser 

2 par underbukser 

2 par sokker 

 

Sweatere/vindjakke (ikke nylon - af hensyn til brandfaren) 

Godt og solidt fodtøj - da vi skal ud og gå og cykle  

Uniformen - husk at bære den ved ankomst 

Regntøj og gummistøvler 

Evt. Se vejrudsigten 

 

Toiletartikler: 

Håndklæde og vaskeklud 

Tandbørster og tandpasta 

Shampoo 

Kam/børste 

 

Køkkengrej: 

Dette står køkkenet for  

Madpakke – Fradag aften 

 

Diverse: 

Lygte (inkl. ekstra batterier) 

Kniv (hvis du ikke har knivbevis, får du det i løbet af lejren) 

Sovepose (evt. sovedyr - max ét) 

Liggeunderlag 

Solcreme 

Tur-rygsæk + drikkedunk – til heldagsturen 

Myggebalsam (må IKKE benyttes inde i teltene) 

Sygesikringsbevis - skal opbevares hos Henrik (Hathi) 

Evt. Medicin – skal opbevares af Henrik (Hathi) 

HUSK: ALT skal mærkes med navn. 


