SOMMERLEJREN 2020 ER
AFLYST, MEN VI LAVER 3
SJOVE SPEJDERDAGE ..
LÆS MERE HER

Spejdersommer 2020
Kære forældre og spejdere!

Tilmelding:

Til spejdermødet senest 22. juni 2020

Ledertemaet for spejderlejren ”Fra jord til bord” –fælleslejr med
Metodistkirkens Spejdere (MS) i Rønne, KFUM Nexø og De Gule
Spejdere i Vestermarie – var samlet 8. juni 2020, hvor det blev
besluttet at aflyse sommerlejren 2020.

Tur 1:

Tirsdag 7. juli 2020 kl. 09.00 – kl. 17.00
Vi skal på til Hammershus
Vi mødes ved Jons Kapel og skal på dagshike
med løb.
Vi slutter dagen med at få en rundvisning på
Hammerhus.
Spejderne afleveres kl. 09.00 ved Jons Kapel
Spejderne hentes kl. 17.00 på Hammershus

Tur 2:

Onsdag 8. juli 2020 kl. 09.00 – kl. 17.00
Vi skal udforske Helligdomsklipperne
Spejderne afleveres kl. 09.00 ved Dyndalen
Spejderne hentes kl. 17.00 ved Gråmyr

Tur 3:

Torsdag 9. juli 2020 kl. 09.00 – kl. 17.00
Vi skal lege en masse sjove spejderlege og
andet.
Spejderne afleveres kl. 09.00 på Shelterpladsen
bag Nexø Kirkegård (Mosevej)
Spejderne hentes kl. 17.00 samme sted

Mad og
drikke:

For alle 3 ture gælder at man har sin egen
madpakke og en drikkedunk med saft/vand
med.

Vi har ikke smidt alle vore ideer væk – vi har gemt dem til 2021 –
hvor vi håber på at kunne holde sommerlejr 5. – 9. juli 2021.
Baggrunden for at aflyse sommerlejren er de restrektioner der er
forbundet med at være samlet i disse Corona-tider. Vi er bange
for at flere af de ting vi har planlagt ikke kan gennemføres og at
der bliver så megen fokus på regler, at glæden ved at være på
spejderlejr forsvinder.
MEN!!!
Vi vil ud og være spejdere i naturen denne sommer så vi laver 3
dagsture – hvor der ikke vil være så mange regler vi skal
overholde.

Spejderdage 2020
Spejderture:

Det vil være muligt at tilmelde sig alle 3
spejderture, hvilket vi håber rigtig mange
spejdere vil.
Det vil også være muligt at tilmelde sig 1 eller
flere spejderture.

Pris:

Kr. 50,00 pr. tur (Betales ved tilmelding på
mobilpay 23 47 71 09 til Bettina Pedersen)

Der vil være mulighed for at få opfyldt
drikkedunken i dagens løb.
I løbet af dagen vil der blive tilbudt en
forfriskning – der er pakket ind, så vi overholder
de retningslinier der gælder.

Bagage:

Hver spejder pakker i en lille 1 turrygsæk så de
kan bære deres egen mad og drikke.

TILDMELDING:

Vigtigt i solen Husk at give jeres børn solcreme på og med så
vi ikke får nogle solskader
Jeg skal med på …Sæt X

Påklædning:

Der skal bæres uniform og tørklæde.
Tur 1____

Tur 2_____

Tur 3_____

Gode sko, da vi skal være ude hele dagen.
Jakke/trøje hvis det bliver koldt (denne skal
kunne være i turrygsækken)
Evt. regntøj – men tænk på det er spejderen
selv der skal bære det.
Forsikring:

Det er barnets egen forsikring der
dækker ved uheld.

Lederkontakt: Bettina Pedersen (MS) 23 47 71 09

Spejderens navn:_______________________________

Adresse:______________________________________

Særlige hensyn:________________________________

______________________________________________

Laila Stange Elleby (KFUM) 21 63 67 57
Malene Marx (De Gule) 21 80 19 25

______________________________________________

Forældre telefonnummer:
Mor: _______________________________________________

Far: ________________________________________________

Anden kontakt i løbet af dagen
________________________________________________

