
Velkommen til Osted Fri- og Efterskole 

           LIONS 37. handicaplejr d. 30.juli – 6.august 2017 

 

Lions-klubberne i Roskilde har hermed fornøjelsen at byde dig velkommen 

som deltager i årets sommerlejr med deltagelse af unge handicappede og 

deres hjælpere. 
 

Osted Fri- og Efterskole er beliggende ca. 12 km sydvest for Roskilde ved 

hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted. 
 

Der er nok at tage sig til omkring skolen. Udover de i programmet fastlagte 

udflugter og arrangementer, er der mulighed for at tage ture i naturen 

samt foretage såvel udendørs som indendørs aktiviteter. 
 

På følgende sider finder du lejrens officielle program, deltagerliste med 

billeder samt navne, email-adresser og telefonnumre til lejrens ledelse og til 

skolen. 
 

I programmet findes nogle praktiske oplysninger som du bedes læse igen-

nem. 
 

Lejrens daglige ledere er Dorte og Betina og Henriette, som vil hjælpe dig 

hvis du skulle få problemer under opholdet. Desuden vil medlemmer af Lions-

klubberne normalt være til stede ved alle arrangementer og udflugter. 
 

VIGTIGT ! 

Hvis du har hjælper med på lejren bedes du sørge for at medbringe et  

ledsagerkort som giver din hjælper gratis adgang med dig til koncerter og  

museer.  
 

Idet vi alle ser frem til en god og vellykket lejr, ønsker vi dig endnu engang 

hjertelig velkommen. 
 

Vi glæder os til at se dig på Osted Fri- og Efterskole d. 30. juli fra kl. 14.00 
 

På Lions handicapudvalgs vegne 

        Bendt Ole Løike 

Praktiske oplysninger 

 
1.   Husk et Ledsagerkort hvis du har hjælper med på lejren 

 

2. Husk at den danske sommer kan være både kold og regnfuld – 

glem derfor hverken sweater eller regnfrakke. 
 

3. På Osted Fri- og Efterskole forefindes sengelinned – men husk 

at medbringe badehåndklæder 
 

4. Husk sportstøj. 
 

5. Medbring musikinstrumenter hvis du har lyst til at spille lidt. 
 

6. Hvis du efter lægeordre skal have speciel kost, så lad os det 

venligst vide på forhånd. 
 

7. Husk din tog-, busbillet,  dit familieforsikringsnummer og sel-

skab samt sygesikringsbevis. 
 

8. Husk inden afrejsen at aflevere en seddel til dine pårørende 

med Osted Fri- og Efterskoles adresse og telefonnummer. 
 

 

9. Vi hjælpes ad med borddækning, afrydning og køkkentjans – 

husk at skrive dig på listen i spisestuen, når du ankommer. 
 

10. Husk at skolen er røgfri.   
 

Kontaktpersoner 
 

Lejrleder:       Dorte M. Jensen  

Tlf. 28 61 29 90  
 dortelangmach@live.dk  

                              

     Lions:     Bendt Ole Løike                        Flemming Molin          

                        Norddalen 9                          Ibsgården 31  

                      4000 Roskilde                  4000 Roskilde 

                    

         Tlf.    22 48 78 62   Tlf. 46 35 31 18 /  40 14 31 18 

           email:  bo.loike@gmail.com               email:  molin@post5.tele.dk 

 

Lejradressen: Osted Fri- og Efterskole 

                     Assendløsevejen 1, Osted 

         4320 Lejre  

           Tlf. 46 42 23 23 
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