
 

 

 

  
 

 

 

Hej Juniortrop og Trop. 

Næste års sommerlejr bliver ud over det sædvanlige. Der er nemlig fælles-korpslig 

lejr for alle spejdere fra hele Danmark. Det betyder at godt 35.000 spejdere slår telt 

op og laver mad over bål i Holstebro! Og vi skal også være med. 

Der er stadig længe til lejren, derfor ved vi ikke ret meget om aktiviteternes indhold 

endnu, men lidt ved vi om lejren: 

Hvornår:  lørdag d. 21. juli – søndag d. 29. juli. Vi starter fredag d. 20. juli om 

aftenen i hytten (vi skal tidligt af sted lørdag morgen). 

Pris:  1775,- kr. men vi søger nogle tilskud og sponsorater, derudover har vi 

stadig en portion penge som vi har tjent de foregående år ved 

lodseddelsalg. Vi regner med at prisen ender på 6-700 kr. 

Diverse: Der vil være forskellige vandaktiviteter og sejlads. Vi skal bo i bydel Y 

sammen med de andre spejdere fra Vordingborg kommune. Der vil være 

fælles transport til lejren sammen med andre spejdere. Der vil være 

aktiviteter dagen lang og sommetider døgnet rundt! Tirsdag er der fest 

for de 10-12-årige, onsdag aktivitetsdøgn for de 12-17-årige, torsdag 

aktivitetsdag for de 10-12-årige og fest for de 12-17-årige. 

Tema: Vi møder hinanden. Vi forandrer verdenen. Jeg udvikler mig. 

Vi skal give besked om, hvor mange vi bliver på lejren inden 15/12, derfor skal vi 

have en forhåndstilmelding fra jer på 200 kr. senest 5/12. Den endelige tilmelding og 

lejrbetaling finder sted i marts/april næste år. 

Du kan læse mere om lejren på http://2012.spejderne.dk/da  

Hilsen Julie og Frede 

Trop og Juniortrop 

Spejdernes Lejr 2012 
Forhåndstilmelding 

http://2012.spejderne.dk/da


 

 

Forhåndstilmelding til Spejdernes Lejr 2012 

 

Ja, jeg vil gerne forhåndstilmeldes Spejdernes Lejr og betaler samtidig 200 kr. 

___________________________ navn 

  ______________________________ forælders underskrift 

Afleveres senest 5. december 2011 

Pengene kan også indsættes på reg. nr.: 6220 konto nr.: 0002516498 husk at angive 

navn og Spejdernes Lejr. 
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