Kære forældre
Som I jo nok er bekendt med er årets sommerlejr den store
”Spejdernes Lejr 2017” her i Sønderborg sammen med 40.000 andre
spejdere fra alle fem danske spejderkorps. Der er en masse sjove og
spændene aktiviteter for alle aldre. Lejrens tema er ”Vi sætter spor” –
det bliver både i os selv, hinanden og i omverdenen.
På lejren kommer der også internationale spejdere med, så det er en oplagt mulighed for
os til at møde nogle spejdere fra udlandet og finde ud af, hvordan man er spejder andre
steder i verden.
Lejren bliver opdelt i fem underlejre, og vi skal bo i ”Møllen” sammen med alle de andre
spejdere fra vores kommune.
Prisen for sådan er stor lejr er noget højere end det vi plejer at betale. Den officielle pris for
hele lejren, som er fra lørdag d. 22. juli til søndag d. 30 juli er 2100 kr som er inklusiv mad
og alle aktiviteter, vi deltager i på lejren.
Gruppen ønsker at så mange som muligt kommer med og derfor har vi besluttet at give
500 kr i tilskud, så prisen til ”kun” bliver 1600 kr.
Hertil kommer at vi i år har besluttet at hele overskuddet ved salg af lodsedler (14 kr/stk)
og Lions rabat kuponer (15 kr/stk) gives i rabat til de spejdere der sælger dem.
Særligt for ulvene:
Programmet er tilrettelagt så aktiviteter til Ulve primært er fra tirsdag d. 25 til fredag d. 28.
så det er den periode vi også har valgt at vores ulve kan deltage. Prisen for dem er 750 kr.
I har måske læst at der allerede er forhåndstilmeldt 30.000 til lejren. Vi har også tilmeldt
vores gruppe ud fra et gæt på hvor mange vi vil blive. Men for at komme videre i
planlægningen vil vi gerne have en tilkendegivelse fra jer hvor mange vi kan regne med.
Meld derfor gerne tilbage snarest på mail eller aflever nedenstående. Det er IKKE
bindende. Endelig tilmelding og yderligere oplysninger kommer senere.
I kan alle allerede nu følge SL2017 på Instagram,
Facebook og Snapchat. For mere information,
spørg en leder eller gå ind på
www.spejderneslejr.dk.
Vi glæder os til at deltage i lejren sammen med
jer!
Spejderhilsen Lederne

Foreløbig tilmelding til Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg 22-30 juli (Ulve 25-28 juli)
Navn ___________________________ regner med at deltage: Ja_____ Nej____

