Lejrens adresse: Frederikshøjlejren, Sandskærvej 260, 6200 Aabenraa.
Trop-spejdere og Rovere: Lørdag den 7. juli – Fredag den 13. juli 2018.
Vi mødes lørdag den 7. juli ved Tarm station, Stationsvej 4, kl. 9.00.
(Toget kører kl. 9.21).
NB! Medbring madpakke til frokost.
Ulve: Mandag den 9. juli – Fredag den 13. juli 2018.
Vi mødes mandag den 9. juli ved Tarm station, Stationsvej 4, kl. 8.00.
(Toget kører kl. 8.13).
NB! Medbring INGEN madpakke.
Bævere: Onsdag den 11. juli – Fredag den 13. juli 2018.
Vi mødes onsdag den 11. juli ved Tarm station, Stationsvej 4, kl. 8.00.
(Toget kører kl. 8.13).
NB! Medbring INGEN madpakke.

Tilmelding:
Afleveres til enhedslederne ved møde
senest uge 22 (28. – 30. maj 2018)
(HUSK samtidig betaling ved overførsel til konto
7670-2617566 ; HUSK anfør spejderens navn!)
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KLIP

Tilmelding sommerlejr 2018
Navn:
JA: Jeg må gerne, under opsyn af voksne, bade + deltage i vandaktiviteter
(sejlads m. redningsvest)
Jeg vil gerne tage en kage med på lejren!

Særlige forhold / bemærkninger (medicin, allergi mm):

Forældres tlf. nr. under lejren:

KFUM-Spejderne, Tarm Gruppe´s

SOMMERLEJR 2018
ved Genner BUGT

Uge 28

SPEJDER-SOMMERLEJR VED GENNER BUGT UGE 28, 2018

Pris (inkl. Transport til lejren + mad til forældre og søskende fredag aften):
Trop-spejdere/rovere 750 kr. Ulve 450 kr. Bævere 300 kr.

Ta´ med Tarm-spejderne på fælles sommerlejr for alle enheder, og oplev:

Overføres ved tilmelding senest 30/5 til konto 7670-2617566.

Naturen omkring Genner Bugt, Frederikshøjlejren, beliggende ca. 12 km

OBS: Anfør spejderens navn!

nordøst for Aabenraa, et herligt fællesskab, sjove aktiviteter, hyggelige

Pakkeliste: Sovepose, liggeunderlag (overnatning i telte), toiletgrej, håndklæde,

lejrbål, friskt friluftsliv, vel- og selvlavet mad, afslapning og meget andet!

regntøj, gummistøvler, travesko, varmt tøj, skiftetøj, badetøj, badesko,
lommelygte, evt. dolk, tallerken, krus, bestik, viskestykke, solcreme,

Dagsprogram

myggebalsam, sygesikringskort + godt humør!

Vækning, Flaghejsning og Morgenmad

Lommepenge: Der bliver kun mulighed for at bruge lommepenge på lidt snolder.

Morgenandagt

Derfor anbefaler vi, at man medbringer til max. 20 kr pr. dag! Vi hjælper gerne

Formiddagsaktiviteter
Frokost
Eftermiddagsaktiviteter

med at passe på lommepengene - hvis I ønsker dette, så aflevér pengene i en
kuvert med navn på, til en leder.
NB: Man må gerne ta´ lidt slik med hjemmefra.
Kontakt: Ulve og bævere bedes venligst IKKE medbringe mobiltelefon (eller

Aftensmad

andre elektriske apparater)! Under lejren kan forældre komme i kontakt med

Aftenløb

lederne på følgende telefoner: Trop + Rovere: Charlotte (22 78 00 55)

Lejrbål, Aftenandagt og hygge

Ulve: Anna (30 78 70 31) eller Jørgen (30 30 66 58)

God nat i telte

Bævere: Connie (25 30 20 55) eller Lise (60 81 53 46)

Fra torsdag middag og hele fredag holder vi

Den store grisefest
fælles aktivitetsdøgn, hvor I forældre og søskende hermed
inviteres til at komme og deltage fredag den 13. juli fra kl. 15.00.
Ca. kl. 17.00 er der fælles aftensmad, derefter fælles lejrbål og
afslutning. Ca. kl. 21.00 siger vi farvel og
TAK for en dejlig sommerlejr !
NB! Har I ikke selv mulighed
for at hente jeres spejdere,
så kontakt enhedslederne.

Vi ses på en herlig, grøn sommerlejr ved Genner Bugt

