Sommerlejr 1–7. juli 2012
Kråruplund
Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing.

Mødetid ved Bassebjerg
søndag den 1. juli kl. 9.45
Hjemkomst til Bassebjerg
lørdag den 7. juli ca. kl. 15.30

Evt. kontakt mobilnumre: Leif 22 72 49 10 eller Lars 40 55 47 42

Pakkeliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglementeret uniform
Et godt liggeunderlag, en sovepose og eventuelt en lille pude
Bestikpose med drikkekrus, flad og dyb tallerken, bestik og viskestykke
Madpakke og drikkevarer til frokost den første dag
Tøj til en lille uge (det er dog væsentligt mindre end jeres mor tror)
Regntøj og gummistøvler
Badetøj
Toiletgrej og håndklæde
Lommelygte, dolk, drikkedunk og lille turtaske
Sygesikringskort, solcreme og eventuel medicin (køresygepiller el. lign.)
Højst 150 kr. i lommepenge

Vi tilbyder at opbevare lommepengene (anbefales). Hvis dette ønskes, bedes
lommepengene afleveret i en kuvert med navn og beløb anført – gerne mønter.
Mobiltelefon, I-pod og lignende må ikke medbringes.
Tag evt. et adresseret og frankerer kort/konvolut med, så du kan sende en hilsen hjem.
Kære forældre, vi opfordrer på det kraftigste:
Send et lille brev til jeres børn 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.

PROGRAM FOR STIFINDERNES SOMMERLEJR – 2012
Årets tema: Nak og æd
Søndag 1. juli
Kl. 09.45

Vi mødes ved Bassebjerg. Indsamling af kuverter m. lommepenge

Kl. 10.00

Afgang fra Bassebjerg med bus

Kl. 12.30

Ankomst til Kråruplund - frokost

Eftermiddag

Velkomstparade
Opbygning af lejre

Aftensmad

Køkkenholdet laver mad

Aften

Stifinder-lejrbål

Kl. 22.30

I poserne

Mandag 2. juli
Kl. 07.00

Vækning,
Havregrødsdyst, morgenmad og opvask

Kl. 09.00

Up to standard (lejrinspektion)

Kl. 09.15

Flagparade

Formiddag

Myggeløb
Lejrarbejde fortsat

Frokost

Spises i lejren

Eftermiddag

Nak og æd - en fugl (lad os se, hvad vi kan fange)
Vi laver jordovne
Køkkenhygiejne og lejrmad

Aftensmad

Fugle stegt i jordovn med ris/bulgur-salat

Kl. 20.30

Fælles lejrbål med ulve og spejdere

Kl. 22.00

Vi sætter fiskegarn ud

Kl. 22.30

I poserne

Tirsdag 3. juli

Kl. 07.00

Vækning
Havregrødsdyst, morgenmad og opvask

Kl. 09.00

Up to standard

Kl. 09.15

Flagparade

Kl. 09.30

Myggeløb

Hele dagen

Nak og æd – alt godt fra havet.
Vi starter med at tømme garnene for fisk. Derefter sejler ud til den
udeboede Havneø, hvor vi dykker og fisker, samler muslinger, tang og i
det hele taget samler alt spiseligt fra havet.

Frokost

Vi smører madpakker og spiser dem på turen

Aftensmad

Fiskegryde med porrer i tomat/flødesovs. Hertil pasta.

Aften

Vi leger med spejderne og ulvene

Kl. 22.30

I poserne

Onsdag 4. juli
Kl. 07.00

Vækning
Bollebagning i lejrovn, morgenmad og opvask

Kl. 09.00

Up to standard

Kl. 09.15

Flagparade

Kl. 09.30

Myggeløb

Hele dagen

Udflugt til Middelaldercenteret i Nykøbing Falster

Frokost

Vi smører madpakker og spiser dem på turen

Aftensmad

Nak og æd – skovens urter
Suppe af skovens urter

Kl. 20.00

Lejrbål med ulvene

Kl. 22.00

Vi skal på storvildtjagt med buer og pile. Vi er jo nabo til Knuthenborg
dyrepark, så lad os se hvad vi kan skyde til middagen i morgen.

Kl. 23.30

I poserne

Torsdag 5. juli
Kl. 07.00

Vækning
Havregrødsdyst, morgenmad og opvask

Kl. 09.00

Up to standard

Kl. 09.15

Flagparade

Kl. 09.30

Myggeløb

Formiddag

Lev af naturen

Frokost

Spises i lejren

Eftermiddag

Nak og æd – en giraf
Vi tilbereder gårsdagens byttedyr og samler svampe til aftensmaden

Aftensmad

Giraf-nakkekoteletter stegt på sten m. kartofler og svampesovs

Aften

2. års stifinderne skal på besøg i spejderlejren

Kl. 22.30

I poserne

Fredag 6. juli
Kl. 07.00

Vækning
Bollebagning i lejrovn, morgenmad og opvask

Kl. 09.00

Up to standard

Kl. 09.15

Flagparade

Kl. 09.30

Myggeløb - finalen

Formiddag

Åbent program

Eftermiddag

Åbent program

Aftensmad

Festmiddag – laves af køkkenholdet

20.00

Fælles lejrbål med ulve og spejdere

22.00

Snigning med de store ulve

Kl. 23.00

I poserne

Lørdag 7. juli
Kl. 07.00

Vækning, morgenmad og opvask

Kl. 09.15

Flagparade

Formiddag

Nedbrydning af lejr, pakning af personlig udrustning

Kl. 12.00

Frokost spises i lejren

Kl. 13.00

Afslutningsparade

Kl. 13.30

Afgang fra lejren

Ca. kl. 15.30

Hjemkomst til Bassebjerg

På sommerlejren dyster koblerne om:
Bedste lejrmad:

læderlap

Bedste lejrarbejde:

læderlap

Vinder af myggeløb:

læderlap

Up To Standard:

daglig læderlap til ”Up To Standard”-standeren

Bedste kobbel:

sølvplade

Derudover kårer vi dagligt ”Dagens bedste kammerat”
På sommerlejren vil stifinderne desuden tage duelighedstegnene ”Lejrmærket” og
”Kokkemærket”

Med spejderhilsen - stifinderlederne

