SPEJDER LEJR
Så kære Juniore, nu kan jeg endelig meddele at vi skal på somerlejr. Og i kan godt glæde jer.
Vi skal afsted D. 10/5 og kommer hjem igen
D.12/5
Vi laver fælleskørsel fra hytten på Gaiavej.
Fredag der køre vi fra hytten klokken 17:00.
Og søndag er vi tilbage igen på Gaiavej
klokken 11:00
VI skal lave mad over bål, sove i telt / shelter,
skyde med bue og pil, lege og pjatte og ikke
mindst have det super sjovt!
Lejren har ikke som sådan et tema, men
hygge og naturen vil afspejle aktiviteterne.
Vi skal lege sløringsgemme, lave konkurence
i bueskydning, lege med knob og rafter og
meget mere.
Så i skal huske at pakke jeres gode humør, og
være klar til en rigtigt hyggelig weekend.
Hytten vi skal være i, ligger Børkop så vi er
ikke lagt fra byen men tæt på naturen.
Adressen er : Bundsgaard 37 7080 Børkop
Morten som tidligere har været med på vores
lejre, tager med igen i år. Så vi er to ledere
afsted til 3 børn. Det er jeg sikker på bliver en
sjov og hyggelig fornøjelse.

Tilmelding kommer til at foregå ved at i sende en mail til mig på:
maria@kajogdem.dk
Skiv jeres barns navn og et kontaktnummer til enten mor eller far.
Prisen for lejren er 150,- per barn og betaling sker på mobil-pay nr:
18861, som er gruppens mobil-pay.
Hvis i kunne tænke jer at bidrage med enten kage, frugt eller andet er
I meget velkommen til at medbringe det i nu har lyst til. Det vil blive
taget imod med stor glæde.
Vi glæder os i hvertfald til at få en hyggelig weekend med ungerne,
med massere af leg og natur.
Hvis i har spørgsmål eller andet, er i velkommen til at kontakte mig på
20953163.
Mange spejderhilsner
Maria og Morten

Du skal huske at pakke:
Sovegrej:
Sove pose
Liggeunderlag
Lommelygte
Sove bamse
Hovedpude
Tøj:
Nattøj
Undertøj
Strømper (rigeligt)
Kondisko
Gummestøvler
Regentøj
Jakke
En varm trøje
Bukser
Shorts
T-Shirt
Hyggiejne ting:
Tandbørste
Tandpasta
Hårbørste (piger)
Hårellastikker (piger)
Lille håndklæde
Hvis du tager medicin, vil vi ledere gerne vide det. Så kan vi hjælpe med at huske det.
Spise grej:
Flad tallerken
Dyp tallerken
Kop
Bestik
Viskestykke
Spejderting:
Dolk (Hvis man har- Vi tager dolkemærke)
Uniform (Hvis man har)
Har du andre seje spejder ting, så tag dem endelig med

