Prisen for turen er 900 kr. inkl. Bus til lejren og forælder
kørsel hjem.
På centeret er der en kiosk hvor der sælges is, slik, sodavand,
postkort, T-shirt, og mærke til uniformen m.m.
Vi ledere er allerede godt i gang med sommerlejrforberedelserne.
Trop og Senior sommerlejren i år, kommer til at foregå i (uge 28)
Fra søndag den 7. juli kl. 9 fra Søndervangskolen Hammel

T-shirts skal gerne bestilles i forvejen, der vil komme mere
information om dette i løbet af foråret, samt kørsel, kage og andre
praktiske oplysninger.

til lørdag den 13. juli ca. kl. 11 Thurø
Turen går til Thurøbund Søspejdercenter ved Svendborg.
Centeret kan tilbyde en unik spejderoplevelse, spejdercenteret har
specialiseret sig i sejlads, de har derfor mulighed for at udfordrer
spejderne på en anderledes måde. Aktiviteterne er tilrettelagt, så
hverken spejdere eller ledere behøver kendskab til at sejle i
forvejen. Det er obligatorisk at bære redningsvest ved enhver
sejllades.
I dagens to sejladsperioder står centermedarbejderne for at
instruere i sejlads, så spejderne får rig mulighed for at komme på
vandet i optimistjoller, robåde, kanoer eller de lidt større både. Der
er også mulighed for at arrangere kano-hike rundt om Thurø og
sejl-hike i det Sydfynske øhav.
Udover sejladsaktiviteter er der mulighed for en række af
naturaktiviteter, udflugter og almindeligt lejrliv.
SikaHammel deltager sammen med vores venskabsgruppe fra
Verninge på Fyn.

Her er centeret

Er der nogle spørgsmål så tøv ikke men kontakt Tina på 26795880 eller på
mail på tinfalk@gmail.com

Med spejderhilsen

Derudover kan du få en masse nye spejdervenner rundt omkring i
det ganske land! Da der er flere end os på centeret i uge 28.

læs mere på WWW.tsc.dk

Trop og Seniorlederne

Tilmelding til trop og senior
sommerlejren 2019
900 kr. indbetales på gruppens konto
1909 7850079792 mærket: Thurø+navn
Tilmeldingen og betaling senest 28. februar 2019

Navn:__________________________________________________
Adresse:________________________________________________

Thurø Bund spejdercenter

Postnummer:_____________By:____________________________
Fødselsdato:________________
Tlf./mobil:___________________(spejder mobil hvis den medbringes)
Mobil mor/far i lejrperioden:________________________________
Kan køre: hjem _____ har plads til:_________
Spejder:______

senior:______

Patrulje: ___________________________

Særlige hensyn, medicin, allergi m.m.:________________________
________________________________________________________

Udsigt fra lejrpladsen december 2018

