Så skal vi på Vikingelejr
Årets sommerlejr går denne gang til Myretuen udenfor Jels.
Hytten ligger om nogen godt gemt i skoven, og er ikke lige til at finde, om
man så ved at den skal være der.
Hytten indeholder soverum til de mindste, gode toilet og badeforhold, fint
køkken, stor spisesal og hyggehjørne, samt naturligvis brændeovn.
Udenfor er der masser af plads, stort bålsted, kæmpegrill og bordebænksæt, overdækket hyggekrog, nem adgang til stort skovområde, og
naturligvis også plads til udendørs overnatning for de store og andre som
måtte synes om dette.
Årets sommerlejrtema blive intet mindre end VILDE VIKINGER, så kan
du ikke allerede brøle som du skræmmer dine søskende og forældre har
du endnu tid til at træne.
Vi lever som vikinger, eller så tæt som vi nu kommer det. Så der skal
naturligvis tages en kamp eller dystes til tider.
Men vikinger er langt mere en krig og vold, der vil blive leget og spillet,
trænet færdigheder som hukommelse, hurtighed, listighed, snuhed og
ikke mindst evnen til at drille uden at blive opdaget.

Oplysninger
Afgang:
Hjemkomst:

Der vil være fælles afgang fra Kredshuset lørdag
den 6. juli kl. 10.00
Der vil være hjemrejse lørdag den 13. juli kl. 11 fra
Myretuen ved Jels. Forvente ankomst ved
kredshuset i Kvaglund omkring kl. 12.

Praktiske
Vi håber vi at forældrene vil være behjælpelige med
informationer transport til og fra lejren.
Vi udsender deltagerbrev i løbet af juni til alle
tilmeldte med lejrens adresse og hvad vi ellers kan
finde af praktiske informationer.
Skulle i mangle nogle informationer, er i naturligvis
velkommen til at kontakte os.
Pris og
tilmelding:

Prisen for lejren bliver kr. 550. Betaling ved
tilmelding, til konto 0400 11400 62197, eller
mobilpay.
Tilmelding og betaling skal være afleveret til
lederne senest tirsdag den 7. maj.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kent Bjørnfort på e-mail:
Maden, kommer som alle andre steder fra naturen, så hvis det ikke går
kent.bjoernfort@esenet.dk og på tlf/sms. 20 74 90 40.
helt galt, er der rigeligt mad til at alle kan blive mætte. Skulle nogen gå
sulten i seng, er det helt sikkert ikke en af de store, men snare en pusling
som er kommet for sent i seng. Smagen er helt sikkert i orden, da vi har
hyret lidt køkkenhjælp foruden dig og dine venner.
Knob og stik kommer vi ikke udenom, hvordan skal vi ellers få flaget op,
lavet fælder og uigennemtrængelige forhindringer eller binde ubudne
gæster.
Snobrød og andet godt på bålet er jo en selvfølge.
Hvis der skulle være stemning for det, vil der for de større være tilbud om
hike eller lignende aktivitet midt på ugen uden de små.

Vi håber at se dig og andre lovløse til en masse vilde
aktiviteter i skoven.

Ja, selvfølgelig skal jeg med på sommerlejr
Mit navn
Sæt kryds
Vi vil gerne hjælpe med kørsel ud til lejren,
og har plads til _____ børn.
Vi vil gerne hjælpe med kørsel hjem fra lejren,
og har plads til _____ børn.
Mine forældres underskrift:

Her kan du se hvad du skal have med, husk at
det godt kan være køligt om sommeren.
Overnatning:
Sovepose
Lagen (SKAL MEDBRINGES OG BRUGES INDE)
Liggeunderlag
Nattøj og sovedyr
Toiletsager
Tandpasta, tandbørste, kam/børste, sæbe og håndklæde
Almindeligt tøj
Det du nu har på
Masser af skiftetøj
Varmt tøj
Inde sko
Ekstra fodtøj
Sko du kan holde til at gå i
Kaos tøj:
Badetøj
Regntøj og gummistøvler
Husk madpakke og drikkevarer til lørdag middag
OBS: Listen er ikke udførlig, men lederne kan kontaktes ved
spørgsmål.

Naturligvis

Vilde vikinger
på sommerlejr
Lørdag den 6. juli til lørdag den 13. juli,
i Myretuen, ved Jels

