Ålsgårde Søspejdere
31. marts 2022

Kære Juniorgren og Trop!

Så er det ved at være tid til at melde sig endeligt til Spejdernes Lejr 2022!
Som muligvis tidligere nævnt er det en enestående chance for at deltage i et kæmpe spejderfællesskab, sammen med op til 40.000 andre spejdere! Og endda under kyndig vejledning og
opsyn af Kiti, Henrik og Solveig! ☺
Der kommer til at være aktiviteter og ting man kan prøve og opleve i en sådan grad at vi kommer
til at skulle vælge helt vildt!
Og vi skal spise en is!
Og sove i telt!
Og lave mad på bål og trangia!
Men altså mest af alt bare opleve en hel masse! Både sammen os fra Ålsgårde Søspejdere og
sammen med nye kammerater, fra hvor som helst, vi endnu ikke vidste eksisterede!
Til forældrene: Der vil være faste morgen-, middag- og aftenrutiner og tidspunkter der skal passes.
Og der vil være tidspunkter hvor spejderne færdes på egen hånd i flok efter aftale med os voksne,
og der vil givet også være aftener hvor vi bliver længe oppe. Der vil også være forskel på hvad man
må som juniorspejder og som tropsspejder. Mere præcist kan vi ikke pt. komme det, men kontakt
os gerne hvis I har spørgsmål, så ser vi om vi kan svare. (Henrik tlf.: 60 65 05 48, Solveig tlf.: 31 62
83 33)
Det er muligt at følge udviklingen af lejren og programmet på https://spejderneslejr.dk/da!
Det hele foregår på Hedeland ved Hedehusene (Roskilde) i dagene fra Lørdag d. 23. juli til
Søndag d. 31. juli.
Det koster 2250 kr. pr. deltager, men vores gruppe modtager tilskud, således vores egenbetaling
bliver på 1250 kr. pr. deltager.
SU til Henrik eller Solveig senest: Tirsdag d. 5. april 2022!
Vi glæder os meget! Så kom glad med os på eventyr!
De venligste hilsner
Kiti, Henrik og Solveig

