Sommerlejr 30. juni – 7. juli 2012
Kråruplund
Hej Spejdere og forældre
Her er lidt praktiske informationer om sommerlejren.

Afrejse:
Mødetid ved Bassebjerg Lørdag d. 30. juli kl. 9.45 (Vær opmærksom på, at Ulve og stifindere tager af sted
søndag)

Hjemkomst:
Ankomst til Bassebjerg lørdag den 7. juli ca. kl. 15.30
Vi rejser selvfølgelig I reglementeret uniform.

Pakkeliste:
•
•
•
•
•
•
•

Reglementeret uniform (skjorte, short, og spejderstrømper m. opslag)
Madpakke og drikkevarer til frokost lørdag
Sygesikringskort og eventuel medicin (køresygepiller el. lign.)
Solcreme, solhat
Badetøj
Fodtøj til at vandre i
Husk vi skal på hike, så pak i rygsæk

Husk at du ikke må medbringe elektronisk udstyr såsom
mobil, mp3-afspille og lignende. PL må dog medbringe mobil.

Adresse under lejren
Spejder “NAVN”
Spejderhytten KRÅRUPLUND
Krårupvej 31
4900 Sakskøbing
Kære forældre, vi opfordrer på det kraftigste:
Send et lille brev til jeres spejder under lejren. Det er rigtig
dejligt at få en hilsen hjemmefra. Vær dog sød at respektere,
at der ikke må sendes slik til at spise i lejren.

Kontakt på lejren:
I nødstilfælde, kan lederne kontaktes på følgende:
•
•
•
•
•

Stinus: 2344 2659
Nicolaj: 2525 5654
Anders: 3022 5515
Cecilie: 4040 4916
Petra: 2818 1725

Andet:
Tager du medicin, eller har du en sygdom som vi skal være
opmærksomme på, f.eks. astma el. allergi, så send Stinus en mail på spejder-gst@gribskovtrop.dk
Har du endnu ikke indbetalt restbeløbet til turen, så skynd dig at gøre det. Kontonummer: 6300 1551304

Program:
Lørdag: Ankomst og lejrbygning. I år skal vi prøve noget nyt, og bygger telte op i højden
Søndag: Lejrbygning fortsat
Mandag: Vejr og miljø, i løbet af dagen vil der være en masse forskellige
opgaver i lejren
Tirsdag: Søslag, O-løb, Valdemars udfordring med stifindere
Onsdag: Besøg på Middelaldercenter, Hike
Torsdag: Hike, 2. års stifinder kommer på besøg om aftenen
Fredag: Olympiade eller opgaveløb, afsluttende banket og lejrbål
Lørdag: Nedbrydning og hjemtur

Pakning før lejren
Vi pakker trailere og andet på fredag kl. 19:00 på grunden, der skal være et par stykker fra hver patrulje til at
hjælpe.
I skal sørge for at have pakket patruljekasserne inden.

Vi glæder os til en uge fyldt med spændene aktiviteter og oplevelser
Vi ses i lejren!
Tropsledelsen

