SOMMERLEJR 2019
ENGMOSE INDTAGER MARIBO.
DELTAGERBREV
Så er det snart tid til at vi skal til Maribo,
så derfor kommer her lidt praktiske
informationer:
Lørdag d 29.6. kl. 9.30 er der afgang fra B&U huset for ulve og trop. HUSK
madpakke til frokost.
De forældre, der skal køre derud er: Jespers, Klaras og Mikkels forældre.
Mandag d 1.6. kl. 9.30 er der afgang fra B&U huset for bæverne.
De forældre, der skal køre derud er: Elias’, Lauges, Williams og evt. Villas
De forældre, der skal deltage som tanter/onkler er: Jespers og Elias’
Onsdag kommer vi alle samlet tilbage til B&U huset og slutter af kl. 15.45
Traileren med grej ankommer ca. ½ time tidligere, og her vil vi gerne bede
nogle forældre om hjælp til at få pakket ud. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen og så organiserer vi det via Engmoses Facebookside, når vi ved,
om vi har tørre telte og rene grejer eller mange våde telte og mudrede grejer.
Der er mange forældre, der har tilbudt at bage til os – Tak for det 😊
De forældre, der skal bage boller er: Jespers, Agnes’, Novas og Milas’.
De forældre, der skal bage kage er: Emils, Lauges, Kasper og Kevins og Villas.
(obs. sæt gerne navn på form/fad, hvis det skal med retur)
Lommepenge: De fleste dage er der ikke mulighed for at bruge penge på
lejren. Men tirsdag skal vi ind til Maribo og gå rundt, og her er der mulighed
for at snolde lidt. Så medbring gerne max 25 kr. til dette.
Kontakt nr: På lejren vil det være muligt at ringe og lægge beskeder på
ledernes telefoner. Men husk, at lederne er på lejr for at være sammen med
børnene i aktiviteter, så vær tålmodig. Lottes nr. er 22 19 98 95 og hun har 1.
prioritet på opladning af telefon 😉
På lejren skal vi være ude hele tiden, sove i telte og leve det frie lejrliv, så kig
godt på pakkelisten på bagsiden og spørg endelig, hvis der er noget, du er i
tvivl om.
Vi glæder os til en fantastisk sommerlejr sammen med jer.

Spejderhilsen alle lederne

SOMMERLEJR 2019
ENGMOSE INDTAGER MARIBO.
PAKKELISTE
Pakkeliste til en SOMMERLEJR, hvor du skal
sove i telt og spise lejrmad. Du skal være væk
3/5 dage :
__ Liggeunderlag
__ Sovepose (evt. med lagenpose til)
__ Et lille sovedyr (og kun et og kun lille)
__ Toilettaske (tandbørste, tandpasta, hårbørste, hårelastikker, vaskeklud,
myggespray, specielle hensyn?)
__ Håndklæde
__ Badetøj (badebukser eller badedragt)
__ Regntøj
__ Solhat og solcreme
__ Gummistøvler
__ Praktiske vandresko/støvler og evt. sandaler, hvis vejret er godt
__ Nattøj
__ Varm trøje
__ Vindtæt jakke (kan være din regnjakke)
__ Skiftetøj (2stk/4stk underbukser, 2/4stk t-shirt. 1-2 Trøje, 1-2 bukser, shorts, 3/5
stk strømper)
__ Uniform, tørklæde, Bælte, evt. dolk
__ Lommelygte
__ Lille tur-rygsæk, drikkedunk og lommepenge
__ Spisegreje (tallerken, skål, bestik, kop, viskestykke – gerne samlet i en stofpose,
så det kan ’ånde’)

HUSK: At der skal navn på ALT
HUSK: Selv at pakke dine ting ned i taksen, så du ved, HVAD der er og HVOR
det er.
HUSK: At alt skal pakkes ned i ÈN taske, så du kun har din turtaske og din
oppaknings-taske at holde styr på.
HUSK: Trop-spejdere skal pakke i rygsæk, så de kan bære oppakning på hike.

