Kære Junior spejder,
Kære Trops spejder,
Kære Klan spejder,
Så skal vi til at tænke på:

Hvornår ? fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli 2022.
Pris ? 2250.- kr. men vi har haft et godt juletræssalgsår, så gruppen betaler det halve ☺ SÅ DIN PRIS ER KUN 1125,- KR,
Hvordan ? Der bliver arrangeret fællestransport med busser eller tog fra Vojens banegård. (der kommer mere information senere)
Hvad med rygsæk ? Vi ved godt, at der er nogle spejdere der kommer i en ”kuffert”. Det er også fint nok. Men da de skal selv bære
deres bagage, ca. 3 km. på lejren (det er jo en stor lejr med ca. 40.000 spejdere) vil det absolut være en kæmpe fordel med rygsæk, ja
nærmest et krav. Og når de skal på hike, tømmer man bare sin rygsæk for alt unødvendigt. HUSK GODE VANDRE SKO/STØVLER.
Forældre besøgsdag ?
Vi har, som sådan, ikke en forældredag, dog er I meget velkommen til at besøge os, gerne med kage !, men en god idé vil være, at
ringe i forvejen til en af os ledere, så spejderne er ”hjemme” på lejrpladsen. I skulle jo nødig komme forgæves.
Badetur ?.... NÅJA og sejle ? Det er sådan, at vi har mulighed at komme ud at bade samt sejle
kano / tømmerflåde i løbet af ugen, dog vil lejren have en forældreunderskrift på, det er OK,
selvfølgelig med redningsvest og hvad der tilhører. Hvorfor talonen nedenunder.
Hvad skal man have med ? Se spejderen på bagsiden, brug ham som vejledning,
sørg for at der er reserveplads (det fylder sjov nok mere, når du skal hjem) ☺
Lommepenge ? Der er mulighed for at handle i spejdersport, supermarked, 55 grader nord, iskiosk m.m. men prøv at begrænse det.
Vi har ikke mulighed for at opbevare penge og andre værdisager på lejren, så spejderne skal selv passe på deres ting.
Mobiltelefon ? Den er nok uundgåelig, men der er ikke mulighed for opladning på lejren, så tag evt. en powerbank med.
CoVid-19 ? Forhåbentligt er det væk til den tid, men ellers vil vi, som på andre lejre, gøre alt med håndsprit, mundbind osv…
Vojens Rune Gruppe har et stort arsenal af remedier vi tager med og Haderslev Kommune har lovet at levere, hvad vi mangler.
Mere information ? Find selv meget mere information på spejderneslejr.dk
Yderligere spørgsmål ?

I er meget velkomne til, at ringe til en af os ledere.
Med Spejderhilsen lederne.

________________________________________klip her__________________________________________________________

Navn _____________________________Skal selvfølgelig med !

Tilladelse til at bade og sejle - Ja____ Nej____
Forældre underskrift______________________

Hvis der er noget vigtig meddelelse til os ledere, så brug bagsiden af tilmeldingen, husk betaling med denne talon.
Betaling er kontant eller mobile pay 61406543, (Henning Deer)
husk at skrive navn og ”sommerlejr” i tekst feltet
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 02.03.2022.

Der betales enten hele beløbet sammen med denne tilmelding
Eller 500,- nu og resten 625,- senest 01. juli 2022.





Husk at medbringe:
Undertøj, Strømper-(rigeligt), Nattøj, Regntøj, Solcreme, Gummistøvler, Sweater, Bukser,
Gode vandrer sko/støvler, Kasket el. Bøllehat, evt. lille rygsæk til hike, Myggebalsam, T-shirts,
Shorts, Skiftesko, Dolk, Krus, Bestik, Tallerken, Sovepose, Liggeunderlag, (Evt. lagenpose) Badetøj,
Badetøfler, Nogle håndklæder, Sangbogen, Viskestykke, Sovedyr, Kompas, Lommelygte, Batterier,
Plastikposer til snavstøj, Blok, Blyant, Plaster, Slik (vingummi til lederne),
Madpakke til lørdag aften, VIGTIGT => HUSK UNIFORMEN OG TØRKLÆDET.
Sygesikringsbevis, Lommepenge, Masser af supergodt spejderhumør.
Toilettaske: Sæbe, Tandbørste, pasta, Kam/Børste, Lommetørklæde, håndsprit.
(piger husk bind og små affaldsposer)
Evt.: Fotoapparat, Medicin, Sy-grej, Frimærker, Kuverter, Lommekniv,
Bålkappe, Siddepude, armbåndsur, lommekniv.
(Husk at skrive navn og Gruppe (Vojens Rune Gruppe) i alle Jeres ting.)

