DET DANSKE SPEJDERKORPS

STRUERSPEJDERNE

Indbydelse til TURBOlejr i pinsen
Vi er jo lidt bagud med spejderoplevelser her i 2021, så
vi har derfor besluttet, at vi både tager på lejr i pinsen
samt på sommerlejr i juli.
Sted: Kulsø SpejderCenter, Kulsøvej 19, 7323 Give.
Minier, juniorer og tropsspejdere:
Fra: fredag d. 21. maj kl. 15.00 (vi mødes på Stadion
Alle, Struer)
Til: kører hjem fra Kulsø: mandag d. 24. maj kl. 11.00,
så mon ikke vi på Stadion Alle ca. kl. 13.00
Mikroer:
Fra: lørdag d. 22. maj kl. 7.30 (vi mødes på Stadion
Alle, Struer)
Til: kører hjem fra Kulsø: søndag d. 23. maj kl. 19.00, så mon ikke vi på Stadion Alle ca. kl. 21.00
Mikrober:
Søndag d. 23. maj må I (én mikrobe og én forældre) komme på besøg hele søndagen – vi vil gerne høre
hvornår I forventer ankomme og køre hjem, så vi kan tage hensyn ift. Mad mv.
Da vi skal afregne kr. 150,- for at én person deltager søndag, har vi besluttet at én spejder og én forældre skal
betale kr. 200,- - ønsker I at komme to forældre og én spejder er prisen kr. 200,- + 150,- = 350,Hvad skal vi lave:
Vi mødes fredag eftermiddag og nogle forældre kører os til Kulsø SpejderCenter. Tiden vil vise om vi skal
sove i bivuakker eller i telte, men vi begynder at bygge lejrplads samt til aftensmad har vi madpakker med.
Lørdag efter flaghejsning fortsætter vi med lejropbygning og om eftermiddagen skal vi på aktiviteter, som
lederne har valgt for os eks. sø/kano, leg på tov, krea/batik, fotoløb, O-løb, natur-tur samt for junior/trop:
tømmerflåde og træklatring.
Søndag skal vi først have grenaktiviteter, hvor vi er sammen med andre spejdere på samme alder som jer.
Om eftermiddagen har vi igen aktiviteter, som lederne har valgt til os, samt om aftenen kan vi nyde duften og
synet af lejrbål.
Mandag formiddag nedbryder vi lejren og pakker sammen samt bliver hentet af nogle forældre, der kører os
retur til Stuer.
Betaling for TURBO-lejr i pinsen:
Mini, junior og trop: kr. 350,Mikroer: kr. 300,Mikrober: kr. 200,-

Bindende tilmelding: senest d. 28. april.
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Ved tilmelding vil I ikke blive opkrævet betaling for lejren, da vi jo i disse tider altid har i mente at
måske bliver hele lejren aflyst. I vil i stedet modtage opkrævning på deltagerbetaling ca. 8 dage før
lejren.
Vi må forberede os på, at Kulsø evt. skal forlange, at vi fremviser negativ Corona-test. Vores
anbefaling er at alle over 12 år skal testes inden lejren og alle under 12 år gerne må være testet, så vi
er på den sikre side.
Medbring: madpakke, drikkevarer til fredag aften og sædvanligt lejrudstyr til at sove ude.
Lommepenge: max kr. 40,- til slik og sodavand samt måske kr. 75,- til T-shirt
(Kulsø har KNOT-biksen, hvor man kan købe lidt slik og sodavand samt T-shirt)

Pakkeliste se hjemmesiden eller spørg J
Mange forventningsfulde spejderhilsner
Lederne i Struerspejderne

