SOMMERLEJR
2021

25 JUNI - 28 JUNI
SKÆRBÆK

Temaet for årets sommerlejr er:
Stenalder og Nordiske guder
Vi mødes i Hytten Skærbæk.
Vi skal lave forskellige ting finder ting og hvad det er
finder I ud af undervejs, men det bliver selvfølgelig også
en sommerlejr fyldt med gode oplevelser og mega meget
spejderliv:
mad over bål - overnatning i telt (uglerne sover i
hængekøjer) - Lejrbål - hygge - hygge & hygge.
Søndag skal vi på tur til Bork Vikingehavn og finde Fenrisulven - så lidt lommepenge vil være en god ide. (vi passer på pengene indtil vi er i Bork)
KORT SAGT: En oplevelse du ikke kan undvære.
PRISEN FOR ÅRETS SOMMER LEJR ER KUN: 350,00 kr.

TILMELDING SKAL SKE SENEST D.7-6 PÅ VEDLAGTE
BLANKET - DA VI GERNE SKAL HAVE RELEVANT TLF.
ect. SAMLET ET STED
BETALING: Samme dag (helst kontant - da det gør indkøb
ect lettere og kan holdes ude af min private økonomi)
HUSK AT TJEKKE HJEMMESIDEN FOR YDERLIG INFO NÅR
TIDEN NÆRMER SIG.
PÅ GLAD SPEJDER GENSYN TIL EN KANON SPEJDERLEJR
CONNIE, CLARA, KAROLINE og MIKKEL

Medbring:

Madpakke/drikkelse til aftensmad (fredag)
Sovepose
Liggeunderlag
(ingen luftmadrasser)
Tøj der passer til vejrudsigten
Praktisk fodtøj
Gummistøvler
Toiletsager
&
det din mor tror du ikke kan
leve uden.
Sygesikringsbevis: foto sendes
til Connies mobil: 23430206
(slettes straks efter lejren)
Lejr stol(har vi med)
Lejrbåls kappe
Lommelygte
Evt. sovedyr
Tallerken
Bestik
Viskestykke
Hygge-Guf
HUSK - HUSK
Der SKAL NAVN PÅ ALT
også uniform og andet spejder
grej - der er mange der har det
samme.

HVIS DU MANGLER
INFO SÅ RING:
Connie - 23430206
VIGTIGT !!!!
Mobiltelefoner
Der må kun ringes når det er
aftalt med lederen.
Alle der har mobil telefon med, aflevere disse til
lederen og får den udleveret
når de skal ringe.
Begrundelsen for dette er at
vi har prøver at der er blevet ringet hjem efter mor og
pludselig står hun der og vi
har ikke haft en change for
at være inde over eventuelle
problemer.
HUSK: INTET NYT ER
GODT NYT
Ellers kan vi kontaktes under
hele lejren på:
23430206 (Connie)

TILMELDING
SOMMERLEJR 2021
NAVN:

CPR.NR:

KONTAKT TLF:NR.:
BEMÆRKNINGER:
(Er der noget vi SKAL
vide.)
Forældre til kørsel
Hvor mange kan du have plads til - så
til Bork - vi betaler
synkroniserer vi pladserne.
naturligvis for entre.

PS:
EN KAGE TIL FREDAG AFTEN VIL FALDE PÅ ET
GODT STED - SÅ BRÆNDER DU FOR AT BAGE SÅ
SIG ENDELIG TIL, så vi ikke står med mere end vi
kan spise.
TILMELDING SKAL SKE SENEST D.7-6
BETALING: SAMME DAG (KONTANT) TIL CONNIE

