Østrig 2022
- Sommerlejr for spejdere og pionerer
Kære spejdere og pionerer
Planlægningen af næste års sommerlejr skrider så småt fremad! Turen næste sommer kommer til
at forløbe over sammenlagt 12 dage fra: d. 27. juli til 7. august 2022.
Vi skal køre i bus fra kirken i Nødebo med alt vores oppakning til alperne i Østrig, hvor vi vil vandre
i noget af Europas flotteste natur. Vandreturen vil være med en god rygsæk, med stabile vandre
støvler, og solhat på. Turen kommer til at foregå over 4 nætter og 4 dage, hvorefter vi bliver samlet
op af bussen og kørt til Eurocamp (ca. 40 min NØ fra Salzburg).
Eurocamp’en påbegyndes d. 31. juli hvor vi vil møde en masse andre spejdere fra hele verdenen.
Undervejs vil vi deltage i en masse forskellige aktiviteter sammen med de andre spejdere, bl.a.
besøge en grotte, besøge Salzburg, klatre i træer, vandreture og meget mere.
Hele turen slutter ved kirken i Nødebo, efter en god nats søvn i bussen hjem fra Østrig, om
morgenen/formiddagen d. 7. august.
For busselskabets skyld, er det vigtigt, at vi har et endeligt deltagerantal så hurtigt som muligt så
de kan finde ud af hvor stor en bus vi skal have.
Datoer for tilmelding og ratebetaling:
15. december:
1. betaling 750 kr. depositum samt tilmelding.
31. januar:
2. betaling 1500 kr. og bindende deltagelse.
31. marts:
3. betaling (beløb kommer snarest mulig)
31. maj:
4. betaling (beløb kommer snarest mulig)
Tilmelding foregår via medlemsportalen:
https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event/details/i1271
(Tilmeldingen åbnes d. 10/11-2022)

Der vil blive afholdt informationsmøde for spejdere, pionerer og forældre på Bassebjerg d. 1.
december. 2021 kl. 19.30. Her vil i få mere af vide om turen, og hvordan vi skal forberede os til at
skulle afsted. Vi håber at se mange af jer!
Alperne og området omkring Eurocamp‘en byder på mange spænende oplevelser, vi glæder os
utrolig meget til at opleve det sammen med jer!
Med spejder hilsener
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