Temaet på lejren er Vi sætter spor

Lejren pladsen
er delt op i 5 områder
Møllen, Tårnet, Broen, Øren
og Slottet hvor vi skal bo
med andre spejder fra bl.a.
Odense kommune.

Kære Spejdere og forældre
Så er det ved, at være tid til årets største begivenhed,
Spejdernes lejr 2017.
Det er en kæmpe lejr, hvor der er forhåndstilmeldt 30.000
spejdere, og arrangørerne regner med at der kommer omkring
40.000 spejdere fra de 5 spejderkorps. Lejren er en uge lang, og
Ulvene deltager de sidste 4 dage; d. 27-30 juli.
Under lejren skal vi som vi plejer selv lave mad over bål og sove i
telte. I løbet af dagene vil der være en masse store og små
aktiviteter med de andre spejdere. Der vil selvfølgelig også være
tid til, at hygge i teltene og sidde ved lejrbålet om aftenen.
Spejdernes lejr finder kun sted hvert 5. år, så næste gang en lejr
på lignende størrelse finder sted er 2022. Sidste gang var i
I kan alle allerede nu følge SL2017 på Instagram, Facebook og
Snapchat. I kan os tjekke hjemmesiden www.spejderneslejr.dk.
Under mødet torsdag d. 23 februar,
vil de være muligt at komme
mellem 18:40-19:00, hvor vi kan
fortælle mere om lejren, og hvorfor
det er en unik oplevelse. Der vil
være information om lejren, samt
muligheden for at stille spørgsmål.

Betaling
Prisen bliver i alt 1.200 kroner, og vil blive fordelt over to
betalinger. Prisen er inklusiv transport, mad og alle aktiviteter,
vi deltager i på lejren. Prisen er høj i forholdt til sidste år, men
lejren vil også være en del større, og aktiviteter meget unikke.
Første rate er 600 kroner, og vil sammen med en tilmelding på
flexbillet, være tilmeldingen til lejren. Tilmeldings og
betalingsfristen er 2. marts.
Anden rate er 600 kroner og er en endelig tilmelding til lejren.
Betalingsfristen er 1. maj.
Betalingen for begge rater skal ske til gruppens konto med
teksten: ”Ulv (spejderens navn)”
Reg.: 7034 Konto nr.: 1614900
Mere praktisk information vil komme, når vi kommer tætter
på lejren
Vi glæder os til, at tage til Sønderborg med jer!
Spejderhilsner Julie, Louise, Anders og Marie.

