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”FÆLLES BUSSER” TIL VESTERLED- OG RENDBJERG-LEJRE 

 Fællesbusserne kører fra ”Frøslevlejrens parkeringsplads”, som ligger til højre INDEN man kører 
ind på Frøslevlejren. (Klik her). 

 Se ”frøslevlejrens parkeringsplads” på Google Maps her: 
https://goo.gl/maps/c3CR2xs6H3taeH816   

 NB! Her er ingen toilet-mulighed. Brug derfor evt. tankstationerne i Padborg 

 

Rejsetidspunkter – Fællesbusser (Ankomst / Afrejse) 

1) Vesterled-lejre og Rendbjerg-lejre: 

 Deltagere fra Sydslesvig: Der er fælles udrejse med bus.  

 Deltagere fra Danmark har i deres tilmelding kunne angive, at de kører selv. Vi beder om, at 
forældrene ”krammer farvel” på parkeringspladsen og ikke går med ind i huset. Tak. 

 

Lejr 
Lejr 
starter 

Bussen kører fra 
Padborg 

Lejr 
slutter 

Bussen ankommer 
i Padborg 

Rendbjerg-lejr 
20.6.-27.6. 

Kl. 11.30 
Kl. 11:00 
(Mødetid børn 10:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 09:45 

Rendbjerg-lejr 
27.6.-4.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 15:30 
(Mødetid børn 15:00) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 09:45 

Vesterled-lejr 
27.6.-6.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 13:00 
(Mødetid børn 12:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 12:00 

Christianslyst-lejr 
4.7.-11.7. 

Kl. 16.00 INGEN FÆLLES BUS 
Forældre skal selv bringe 

Kl. 09:00 INGEN FÆLLES BUS 
Forældre skal selv hente 

Vesterled-lejr 
8.7.-14.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 13:00 
(Mødetid børn 12:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 12:00 

Vesterled-lejr 
18.7.-27.7. 

Kl. 16:00 
Kl. 13:00 
(Mødetid børn 12:30) 

Kl. 09:00 Kl. ca. 12:00 

2) Christianslyst-lejre 

 Forældre skal selv bringe og hente deres børn.  

MUNDBIND I BUSSEN? 

I bussen gælder busselskabets regler, der højst sandsynligt indebærer et krav om at alle skal bære 
mundbind i bussen. Husk derfor at medbringe et rent mundbind. Alle hænder desinficeres når man 
stiger ind i bussen. 

 

http://www.feriebarn.dk/media/5698362/Froeslevlejrens-Parkeringsplads.pdf
https://goo.gl/maps/c3CR2xs6H3taeH816
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REGLER FOR AT KRYDSE DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE 

 

 

 
1) Generelt for forældre, som skal bringe / hente deres barn på den anden side af 

grænsen 
 Forældre fra Slesvig-Holsten, som skal bringe / hente deres børn ved bussen i 

Padborg (DK): I skal formodentlig vise en negativ corona-test når I krydser grænsen. 
I skal ikke i karantæne når I kommer tilbage og heller ikke udfylde 
”Einreiseanmeldung” fordi I var i Danmark i mindre end 24 timer.  
 

 Forældre fra Danmark, som skal bringe / hente deres barn på Christianslyst (TY): 
Medbring negativ test ved grænsen. Ingen krav om karantæne eller 
indrejseregistrering, da I bliver i Tyskland i mindre end 24 timer. 

 
2) Når børnene skal krydse grænsen EFTER sommerlejren: 

 
 Ifølge de tyske regler:  

o Forældre som henter deres børn ved bussen i Padborg (DK) og kører over 
grænsen til Tyskland:  

o Forældre skal udfylde en ”Einreiseanmeldung” for deres barn, når de er 
kommet tilbage til Tyskland. Man skal også aflevere en negativ corona-test for 
barnet, som er max. 48 timer gammel. Gør man dette, skal barnet ikke i 
karantæne. 

 
 Ifølge de danske regler 

På www.smittestop.dk står, at personer, der rejser ind i Danmark fra gule lande, skal 
testes efter indrejse. Der gælder ingen krav om karantæne.  
 
Vi beder om forståelse for, at Rejsekontoret ikke kan rådgive om rejsereglerne, de da disse 
ændres / tilpasses konstant. Vi beder om, at forældre forud for rejsen selv følger op på de 
aktuelle rejseregler og følger eventuelle testkrav, karantænekrav osv. 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
http://www.smittestop.dk/

