
   
 STIFINDERNE   

 

29/6 - 3/7  
Næsby spejdercenter ved Sorø 

 
Hej Mini/mikroer. 
 
Årets sommerlejr finder sted, i perioden fra 29. juni til 3. juli.  
Turen går til Næsby spejdercenter ved Sorø, hvor vi er sammen med 550 andre spejdere skal 
have en fantastisk lejr. Vi skal sove i telte og lave mad over bål☺ 
 
Næsby spejdercenter ligger midt på Sjælland i dejlige omgivelser. Her er der mulighed for mange 
forskellige spejderaktiviteter, så det er bare med at slippe fantasien løs og gå i gang enten for os 
selv eller sammen med nogle af de andre spejdere, der er på centret. 
 
Pris: 
Lejren koster 550kr og prisen dækker, pladsleje, mad, aktiviteter, lejrmærke og lommepenge.  
 
Transport: 
Vi har brug for at få hjælp med transporten til og fra lejren da offentligt transport til Næsby centret 
er temmelig besværlig. Hvis I har muligt for at køre lørdag d. 29/6 så giv os besked inden den 6. 
juni.  
 
Tirsdag d. 3/7 når vi skal hjem vil vi gerne invitere forældre og søskende, til at komme og spise 
aftensmad hos os og se lejren. Hvis i ikke har mulighed for at komme og hente, så må i gerne give 
besked senest den 6. juni. 
 
Vi er allerede nu i fuld gang med at planlægge lejren. For at vi kan få alting på plads, har vi brug for 
din tilmelding. Vi skal have din tilmelding senest den 15. maj. Sammen med tilmeldingen betales 
550,- kr.  
Ved eventuelt afbud før den 15. juni tilbagebetales det indbetalte beløb minus 300,- kr. Ved afbud 
efter den 15. juni vil tilbagebetaling ikke kunne forventes. 
 
Tilmelding til og betaling for deltagelse i sommerlejren sker via vores hjemmeside. 
http://stifinderne.net/tilmeldinger.html (fanen på hjemmesiden hedder; sedler/info) 
 
Alle tilmeldte vil i starten af juni modtage praktiske oplysninger om lejren, mødetidspunkter, osv. 
samt en oplysningsseddel, der skal udfyldes og afleveres inden afgang.  
 
Med spejderhilsen  
 
Phao, KalaNag, Miko, Kari, Baloo, Bupo, Pudmini, Himo og Rikki. 

http://stifinderne.net/tilmeldinger.html

