... vi skal ud og sove i telte, nogle i shelter og andre måske i biuark..!

Fælles sommerlejr i pinsen
med lejrliv ved sø og skov
Fredag den 18/5 kl. 17.30 til mandag den 21/5 kl. 11.30
Vi får besøg af ABC igen...

Vi skal være på den gamle spejderlejrplads fra 1947, nemlig på
Jamborettepladsen ved Mossø, tæt ved Store Økssø hele weekenden.
Turens tema vil være; lejrliv ved sø og skov.
Vi vil høre, opleve, lege, så find dit sejeste udendørstøj frem,
da hele weekenden vil vi være udenfor - både nat og dag.

PÅ denne tur må der IKKE medbringes slik, sodavand, chips (søde sager)
Fredag aften kl. 18.00 kører mini/juniorer/trop/klan/ledere fra spejdergården
i forældrenes biler. Husk at spise hjemmefra eller tage en madpakke med.
Lørdag kl. 8.30 kører familiespejd/mikro fra Spejdergården ved flaget.
Lørdag/søndag aften vil der være der være lejrhygge ved bålet...
På turen skal du medbringe en turtaske+drikkedunk til når vi skal ud og gå,
tøj til at være ude, dit bedste lejrbåls hyggetøj fx bålkappe, godt humør,
spisegrej+viskestykke, en rulle toiletpapir, en sovebamse, dolk - hvis du har mærket,
lommelygte, sovepose og liggeunderlag mm
(ingen luftmadresser eller skumgummi madresser)
Altså udstyr til at sove og være ude - både i regn/solskin og varme/kulde.
Badetøj+håndklæde, hvis man er frisk på en dukkert.
Alt udstyr/tøj skal pakkes i mindre poser (hvis der skulle komme regn)
og det hele skal kunne kunne være i din rygsæk eller sportstaske. Vi vil ikke
se sorte affaldssække, løse poser, indkøbsnet, Ikeaposer som pakketaske.
Mandag formiddag slår vi lejren ned og forældre er meget velkomne til at
komme og hjælpe kl. 10, hvorefter vi drager hjemad ca.kl. 11.30
Prisen for denne tur er kr. 195,- for mini/juniorer/trop/klan
og 160 kr. for mikro og pr. barn ved familiespejd incl. 1 forældre.
Tilmelding til turen, forældrehjælp/madhold/kørsel og boller/kage sker
samtidig med betaling på vores hjemmeside www.spejd.com.
Gå ind på datoen i kalenderen og foretag betaling og tilmelding.
Man skal være medlem af gruppen for at kunne deltage
Tilmeldingsfrist den 11/5 kl. 17.00, men meget gerne før.
Med store spejderhilsner fra dine spejderledere
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Det er her vi parkerer biler og vi går til lejrpladsen.
Tag ikke mere med end du SELV kan bære det ind
og ud - der skal ca. gåes 400 meter ad grusvej.
Den bil der kører med traileren, må køre helt ind
på lejrpladsen, samt de to med køretilladelser.

Vi afholder lejren inde på selve Jamborettepladsen. Toilet er enten det primitive ved
pladsen eller dem nede ved Store Økssø.

Hvis du er familiespejd, skal du have én forældre med som kan være ved
dig og overnatte med dig - det er ok at have eget familietelt med ved familiespejd, hvor i sover sammen i.
Alle andre spejdere sover grenvis og deres forældre der vil hjælpe får også et
telt de sammen kan sove i - et voksen telt...

