Gruppesommerlejr
Uge 28 - 2016
Gillastugan, Sverige

Årets sommerlejr er en gruppe sommerlejr. På en gruppesommerlejr er det
hele gruppen der tage samme sted hen og laver nogle af aktiviteterne samme.
Vi skal til Gillastugan som ligger 45 km fra Helsingborg. Gillastugan er nogle
lejrpladser midt ude i den svenske skov. Der er også nogle hytter og andre
bygninger på grunden. Der vil også være andre spejdere end os fra Brødeskov
på området, vi skal regne med 5 forskellige spejdergrupper og ca. 150
spejdere.
I løbet af lejren skal vi ud at se på den særprægede natur med kløft og klipper
som ligger lige i ”baghaven”, lave mad på bål og sove i telt. Derud sker der
selvfølgelig en masse ting i de enkelte grene.
Så tilmeld dig, sæt kryds i kalenderen og se at komme af sted med os.
Spørgsmål til turen kan stilles til de enkelte spejderledere, vi holder et kort
informationsmøde lige inden vi går på sommerferie. Og der kommer mere
information når vi kommer tættere på.

FAKTA OM SOMMERLEJREN
Start:

Lørdag d. 9. juli mødes vi om formiddagen og drager af sted. Om vi
mødes i Helsingør eller Hillerød station er endnu ikke afklaret.

Slut for mikroer: Mikroerne deltager kun på ”halv lejr”, det vil sige at de
kommer hjem tirsdag sidst på eftermiddagen og skal hentes i
Helsingør.
Slut:

Lørdag d. 16. juli kommer vi hjem igen, regn med at det bliver midt
på dagen.

Pris:

1400 kr. for fuld lejr og 600 for ”halv lejr”. Betaling kan deles op så
der betales 500 ved tilmelding og resten 1. juni. Betalt kontant til de
leder eller via MobilePay på 20150604 (Niels Lieberkind), husk at
skriv spejderens navn og gren i tekst feltet. Vis ”kvitteringen” ved
tilmelding til spejderlederen.

Tilmelding: Slippen i denne folder afleveres senest den 31. marts til din leder.

Tilmelding til Sommerlejr uge 28 - 2016.
Navn: _____________________

Gren: ________________

Sammen med tilmeldingen betales (sæt ét kryds)
⃝ Depositum på 500 kr. ⃝ Halv lejr på 600 kr.

⃝ Fuld lejr på 1400 kr.

⃝ sæt krys ved betaling via MobilePay, ellers kontant.
Tilmeldingsfrist er 31. marts til din leder.

Vi skal bo på lejrpladsen Blekinge

