Skovlundespejderne deltager til sommer på spejdernes lejr der er en landslejr for alle spejdere
i Danmark. Man forventer omkring 40000 deltagere heraf en del gæster fra udlandet.
Lejren foregår i Hedeland ved Høje Taastrup.
Hos Skovlundespejderne deltager vi på følgende måde:
Mikro spejder (dem der nu går i 0. og 1. klasse) deltager 24-26/7 2022 pris 450 kr
Minispejder (nuværende 2.-3. klasse) deltager 24-28/7 2022 pris 750 kr
Junior og trop (fra nuværende 4. klasse) deltager på fuld lejr 23-31/7 2022 pris 1500 kr.
Nærmere besked om tidspunkter og alt den anden praktik kommer senere, ligesom der vil
blive afholdt forældremøder op til sommerferien.
Tilmelding er bindende og sker via gruppens hjemmeside senest 10. april 2022.
Tilmelding er først gældende når betaling har fundet sted. Betaling via Mobile Pay nr.
34784 skriv spejderens navn (og spejdernavn) i kommentar
Gruppen giver et meget væsentligt tilskud for prisen kan holdes på dette niveau. Ud over dette
har i mulighed for at anvende jeres spejderopsparing hvor i har optjent point ved f.eks.
juletræssalg til betaling efter aftale med Kasser Ulla Svensen. Kontakt Ulla mhp. en aftale om
brug af spejderopsparing ulla.svensen@gmail.com.
Vi håber at rigtig mange spejdere vil deltage i denne store lejr med os og vi kan love jer at alle
store som små vil få en oplevelse for livet. Det er helt specielt at se 40000 frivillige spejdere
over få uger bygger en mellemstor provinsby på en mark, med alt fra fede aktiviteter vi ikke
kan lave på en normal sommerlejr til kompliceret infrastruktur.
Hvis du som forælder har lyst til at deltage en dag, vil du have mulighed for at melde dig til at
hjælpe os på lejren en dag eller to med praktiske opgaver som f.eks. madlavning. Det plejer at
være en kæmpe oplevelse og spændende at følge dit barns oplevelser på sidelinjen.
Hvis i vil vide mere om Spejdernes lejr 2022 så se på www.spejderneslejr.dk eller følg lejren
på www.facebook.com/spejderneslejr eller kontakt din leder eller gruppeleder Hanne hvis der
er noget i er i tvivl om.

