STIFINDERNE

Stifinderne Tropssommerlejr 2020
Mandag 29/6 - fredag 3/7
Oldebjerg lejrplads
Topshøjvej 96, 4180 Sorø
Hej Tropsspejdere.
Velkommen til troppens sommerlejr 2020. Lejren finder sted i perioden fra mandag d. 29. juni til
fredag d. 3. juli og turen går til Oldebjerg lejrplads ved Sorø
(https://www.antvorskovdivision.dk/oldebjerg).
Sommerlejren bliver i år på lidt andre betingelser, end vi er vant til pga. Corona. Derfor har vi valgt
at korte lejren ned til 5 dage. Vi er i kørselsafstand fra København, så forældrene selv kan aflevere
og hente.
Mandag skal spejderne afleveres kl. 9:00 (lederne er der i forvejen og har gjort klar). Fredag skal
de hentes kl. 16, så vi kan nå at få noget ud af den dag også. Hvis der er udfordringer med
hente/bringe tidspunkterne pga. arbejde, så tag fat i os, og vi finder ud af det.
Fokus bliver på det nære spejderarbejde. For at holde afstand kommer spejderne til at arbejde
sammen to og to om mad, opvask, etablering af spise/køkkenbord, sovepladser etc. Vi skal
selvfølgelig ud og gå i området, men kommer også til at være en del på vores lejrplads og arbejde
med spejderarbejdet der.
Vi kommer til at eksperimentere med sovemuligheder, så vi i løbet af de fire overnatninger kommer
til at afprøve forskellige ting (afhængig af vejr). Det kan f.eks. være, at man skal sove i hængekøje
en nat.
Alle skal have en god dolk med, for vi laver et snitteprojekt, som vi kan sidde med omkring
lejrbålet. Og så skal vi være kreative med lejrbålsunderholdning for hinanden. Vi kommer til at
finde på mange fjollede ting i løbet af dagene.
Sommerlejren koster 750,- kr. Prisen dækker; pladsleje, mad, aktiviteter og lommepenge.
Der er toilet ved lejren men ikke bad. Så regn med at jeres børn kommer hjem ret ildelugtene og
klar til et bad.
Tilmelding til og betaling af sommerlejren sker via vores hjemmeside hurtigst muligt.
http://stifinderne.net/tilmeldinger.html
Alle tilmeldte vil indenfor et par uger modtage en sommerlejrseddel med praktiske oplysninger
samt en oplysningsseddel, der skal udfyldes og afleveres inden afgang.
Med spejderhilsen

Bagheera, Chui, Joka og Jesper.

