Dagsprogram for Maritim Ferielejr - Helsingør Ferieby 2021.
Kære deltager!
Det er en stor glæde at kunne meddele dit barn, at dit barn har fået tilsagn om deltagelse til ferielejren
Fårevejle FDF-Klinteborg). I dette velkomstbrev finder du praktisk information, som skal forberede dig på
dit kommende ferielejrophold.

Ankomst
Fra Jyllandssiden vil der være opsamling fra Fredericia, Odense, Roskilde, København. Tilmelding via
hjemmesiden.

Gruppeopdeling:
På grund af Covid-19 restriktioner har vi indført nogle begrænsninger i forhold til deltagernes
bevægelsesfrihed på bestemte tidspunkter i løbet af opholdet.
Når dit ankommer til Helsingør Ferieby vil I blive inddelt i stamhold, som består af max 10 pers. pr. hold.
Dette stam vil være de personer I kommer til at være på hold sammen med i vi er ” ude af huset”. Det er
også denne gruppe i har mulighed for at arrangere spiseseancer sammen med. Men som udgangspunkt skal
alle hovedmåltider foregå i egne feriehuse.

Brug af fællesarealer:
For at forebygge smittespredning af Covid-19 skal alle personer som færdes eller opholder sig på indendørs
fællesarealer, altid bære mundbind, afsprite hænder grunddigt af, før man træder ind i fællesrum eller
lignede. Vi beder om, at man som deltager respekterer, at man bliver væk fra vores ferielejr ved mistanke
eller påvist Covid-19 smitte, indtil at man kan fremvise en negativ Covid-19 testerklæring.

Forplejning
Vi har sammensat et dygtigt køkkenteam, der hver dag vil sørge for at vi får dejlig mad. Foruden de 3
hovedmåltider, vil der løbende blive sørget for div. snacks til deltagerne. Vi sammensætter menuen, så der
er tages hensyn til religion og evt. allergier. Allergihensyn skal oplyses ved tilmelding.

Pakkeliste
- Sovepose
- Regn tøj og evt gummistøvler
- Tandbørste og tandpasta
- Håndklæde
- Badetøj
- Underbukser
- Strømper
- Bade sko (der er sten hvor vi bader ved stranden, så evt. et par gl tennissko til at have på når du
bade)
- Kondisko
- Drikkedunk med navn
- Solcreme.
- Skiftetøj til mindst 4 dage
- En hat eller kasket. (er god at have hvis solen skinner konstant)
- Lommelygte
- Turtaske.
- Regntøj (I tilfælde af regnvejr)

Alkohol
Indtagelse af alkohol eller andre former euforiserende stoffer, er ikke tilladt under ferielejren og
VIL medføre øjeblikkelig hjemsendelse.

Rygning
Det er IKKE tilladt at ryge på vores ferielejr.

Fisketegn
Alle fra 18-65 skal have fisketegn.
Fisketegn er lovpligtigt i Danmark og pengene fra et betalt fisketegn,
hjælper med til at vedligeholde vores fiskebestande, hav, åer og vandløb.
Man køber sit fisketegn via www.fisketegn.dk

Forsikring
Som deltager er du ansvarlig for evt. skader/ødelæggelse af BLFA`s ejendom du bevidst forårsager. Derfor
råder vi til, at du har egen ansvarsforsikring i orden.

Dagsprogram:
07.00

Morgenvækning

08.00

Fællessamling morgensang / flaghejsning

10.00

Aktiviteter begynder

12.00

Frokost

13.00

Aktiviteter forsætter

15.00

Snack / fællesleg

16.30

Fri leg og hygge

18.00

Aftensmad

19.00

Fællessamling / flaget tages ned.

21.00

Lejrbål

22.00

Godnat

Ugeprogram for aktiviteter:

** Hver dag er det et madhold som hjælper til i køkkenet ved alle
måltider.
Dag 1. (Madhold 1 – 2)

Kl. 12.00 – Ankomst.
Kl. 13.00 – Infomøde / frugt og snacks / let frokost i fællesrummet. (Max 4 pers. pr. bord)
Kl. 14.00 – Skattejagt
Kl. 16.00 – 17.30 / Fiskeri + kreativt værksted * rundboldkamp.
Kl. 18.00 – Aftensmad (Max 4 pers. pr. bord)
Kl. 20.00 – Fælles lejrbål med afstand.
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 2. (Madhold 4 – 5)
Kl. 08.00 – Morgenmad
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne som er ude af
huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00 – * Kreativt værksted * Kuttertur (Hold 1) * Kystfiskeri + Snitteværksted + bålaktivitet.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser / tilberedning af dagens fangst over bål som pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 3. (Madhold 6 – 7)
Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne som er ude af
huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00 – * Kreativt værksted * Kystfiskeri * Snitteværksted + bålaktivitet.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser / tilberedning af dagens fangst over bål som pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 4. (Madhold 1-2)
Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne som er ude af
huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00 – * Kreativt værksted * Besøg på Kronborg Slot * Kystfiskeri * Snitteværksted + Bålaktivitet.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen. (Foredrag = Tema: ”Passer du på dig selv på nettet?” – for alle børn hvis
de har lyst!)
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 –Aftensmad over bål - tilberedning af dagens fangst over bål som pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 5. (Madhold 3-4)
Kl. 08.00 – Morgenmad
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne som er ude af
huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00 – * Kreativt værksted * Kuttertur (Hold 2) * Kystfiskeri * Snitteværksted
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Aftensmad
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 6. Madhold (5-6)
Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne som er ude af
huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00 – * Kreativt værksted * Kystfiskeri * Snitteværksted *
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser / tilberedning af dagens fangst over bål som pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 7. Madhold (7)
Kl. 07.30 – Morgenmad / smørre madpakker til hjemrejsen + rengøring af huse.
Kl. 10. 00 – Afrejse.

Med venlig hilsen
Børnenes Lystfisker Akademi
Tlf. 52111548
E-mail. info@blfa.dk

