Ulvenes og Stifindernes SOMMERLEJR 2022
Kære alle, så er vi klar med lidt flere detaljer om vores sommerlejr og vi glæder os helt vildt til at
komme på tur med jer alle sammen. Bussen er allerede over halvt fuld men der er stadig ledige
pladser. Skynd dig at tilmelde dig :-)
Afgang
Vi mødes Søndag d. 26. Juni 2022 kl. 8:00 ved
Nødebo Kirke
Hjemkomst
Lørdag d. 2. Juli 2022 ca kl 21 til Nødebo Kirke
Tidspunktet for hjemkomst er forbundet med
usikkerhed da det er på præcist denne dag at Tour
de France passerer Storebæltsbroen. Vi
medbringer lidt moderne teknologi så vi fra bussen
sender SMS'er med opdatering på hjemturen
direkte til alle deltagernes forældre. På den måde
får I løbende besked om ankomst til kirken.
Æbleskoven venter!
Vi får en fantastisk tur med
massevis af plads i det grønne,
sjove opgaver og lege samt en
masse vandpjask ved stranden.
Vi kommer også på en
spændende tur ud af lejren en
dag, men den siger vi ikke mere
om lige nu. Vi skal også sove i
telt, have lejrbål og hygge os.
Tilmelding her:

Vi udsender den endelige pakkeliste når vi nærmer os, men
hvis du glæder dig og gerne vil have styr på din oppakning,
kan du roligt begynde at finde disse ting frem :-)
• Uniform + tørklæde (gerne nyvasket)
• Shorts og gerne spejderstrømper med opslag
• Et godt liggeunderlag, en sovepose og eventuelt en lille
pude
• Bestikpose med drikkekrus, flad og dyb tallerken, bestik og
viskestykke
• Tøj til en lille uge (det er væsentligt mindre end din mor
tror)

• Regntøj og gummistøvler
• Badetøj (evt badesko)
• Toiletgrej og håndklæde
• Lommelygte, dolk, drikkedunk og lille turtaske
• Sygesikringskort (evt en lamineret kopi) i Ulve/Stifinderlommen
• Solcreme og myggebalsam
Med glad spejderhilsen, Ulve- og Stifinderlederne
www.gribskovtrop.dk

