KFUM Spejderne Hammel
Sommerlejr for bævere og ulve
d. 10. - 12. maj 2019

I år tager bævere og ulve på fælles sommerlejr til Thorsagerhytten på Djursland.
(Skovvej 3, Thorsager, 8410 Rønde)
Lejren står i Tempelriddernes tegn, så vi skal finde hemmelige beskeder, spor fra
gamle dage, øve os så vi kan blive optaget i riddernes broderskab, lave beklædning
og våben og meget, meget mere. Det bliver spændende at se, hvordan vores
spejderfærdigheder kan hjælpe os til at klare riddertiden.....
Vi håber på fælleskørsel med forældrehjælp og også på at nogle af Jer vil bage til
os.
Der er afgang fra Engedal fredag d. 10. maj kl. 17.00. Husk madpakke og drikkelse
til fredag aften.
Lejren slutter søndag kl. 14.00, hvor ulvene hentes ved hytten - og helt sikkert
gerne vil vise området frem.
Prisen for lejren er 200 kr. som skal indbetales på gruppens konto: 1909
7850079792. Mærk indbetalingen BU + navn.
Vi skal selvfølgelig sove udenfor i telte.
Lommepenge og slik er inkluderet i prisen og skal derfor ikke medbringes.
Mobiltelefoner skal blive hjemme.

Tilmelding og betaling senest d. 24. april.

KFUM Spejderne Hammel

Tilmelding til Tempelridder-sommerlejr

Navn
Jeg er bæver

ulv

Mine forældre kan hjælpe med kørsel til lejren fredag og har plads til
og deres bagage.

Mine forældre vil bage kage

boller (antal)

Forældrenes telefonnumre under lejren

Særlige hensyn

Tilmelding og betaling senest d. 24. april

børn
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Pakkeliste til sommerlejr 2019
Madpakke og drikkelse til fredag aften
Uniform
Sovepose
Liggeunderlag
Varmt nattøj
Regntøj
Gummistøvler
Tøj og sko til al slags vejr
Toiletgrej
Spisegrej (dyb og flad tallerken, bestik, krus og viskestykke)
Lommelygte
Bålkappe - hvis du har
Sangbog - hvis du har
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Hvis du synes, der er længe til vi skal på sommerlejr, så kan du bruge ventetiden til
at klippe ridderen her ud og lime ham sammen.

