Juniorenes sommerlejr 2018
Lørdag den 30/6 2018 – fredag den 6/7 2018

Hvad?
En dejlig sommerlejr, hvor der kommer spejdere fra hele landet, og i alle aldre. Ugen
bliver fyldt med spændende aktiviteter, bål, sang og masser af hygge.
Vi sover i telt og bygger en rigtig lejrplads.

Hvor?
På det herlige Forlev Spejdercenter, Skyggelundsvej 3, 8660 Skanderborg

Hvornår?
Vi mødes ved spejderhytten lørdag den 30. juni 2018 kl 10.00 og kører sammen
derud med de forældre, som har meldt sig til at køre.
Spejderne skal hentes igen på Forlev, fredag den 6. juli 2018 kl. 13.00. Husk man skal
gå et godt stykke fra parkering og ned til lejren 😊

Hjælp?
Vi skal bl.a. bruge forældre til at:
køre spejderne fra hytten til Forlev
bage boller/kage
pakke telte sammen (fredag morgen)
Vi vil også meget gerne have nogle der vil lave aftensmad til os lørdag aften imens vi
bygger lejr.
Har man tid og lyst en eller flere dage til at komme og give en hånd med, vil det helt
sikkert hjælpe med til at få en endnu bedre lejr. Et par timers hjælp kan gøre en
kæmpe forskel.
Vi vil gerne allerede nu høre fra jer (på mail eller telefon), hvis I har mulighed for at
hjælpe, og hvornår I evt. kan hjælpe. Så vil vi senere få koordineret det, så det
forhåbentligt går op.

Information
Vi skal sove i telt, så pak efter telt-turs-pakkelisten på hjemmesiden.
Lad slik og telefoner blive hjemme.
Man må gerne have lommepenge med, dog max 100 kr. Lederne laver en bank, hvor
man kan hæve lidt hver dag til snoller, som kan købes i Tutten.
Vi skal på hike i løbet af ugen, med overnatning, så sørg for gode gå sko/støvler og
rygsæk.
Og så kunne det også være, vi får brug for badetøj, hvis vejret er til det.
MEDBRING madpakke til lørdag frokost.

Pris
Lejeren koster kr. 800,Dette dækker udgifter til lejr, aktiviteter og mad.

Tilmelding
Tilmelding via hjemmesiden, senest den 8. juni 2018
Ved evt. spørgsmål kontakt gerne Thomas på
Mobil: 22 67 94 44
Email: mollekaret@outlook.com

Ledere der deltager på hele lejren:
Ann.

Mobil: 27 21 77 22

Thomas.

Mobil: 22 67 94 44

