NYTÅRSLEJR PÅ TROLBJERG
28. – 31. dec. 2018
Hej Spejder i Gudenå distrikt.
Er du 14 + (eller fra 8.klasse og opefter)?
Har du Lyst til at være sammen med andre spejdere i Juleferien?
Så får du chancen her!
På Nytårslejren hjælper vi hinanden med det hele………
– og der er tid til afslapning, leg og spil og snak med hinanden.
Er DU med på dét, er det lige DIG vi gerne vil ha med på lejren.
Du må gerne invitere andre spejderkammerater med – giv bare indbydelsen videre.
d. 28. dec. lægger vi ud med VINTERHIKE. (foreløbig start kl. 10 ved Trollhytten)
Hiken slutter ved Trollhytten, hvor vi er de næste dage.
Her er alles ideer og forslag velkomne - og vi har nogen på lager fra tidligere år.
Du kan risikere at opleve:
BP-spirit i lange baner
FUT og Fri leg.
Guf og God mad (vi laver den selv )
Gøgl og Guitar spil
Aftenhygge og Andagt
Flot natur og Klatring
Spejderdyst i Sære discipliner, Snittekasse, Spejderhagl, Svedehytte o.m.a
d. 30. dec. slutter med spejderbanket om aftenen.
d. 31. dec. er der brunch - og afrejse kl. 12 (efter fælles oprydning)
Adressen er: Trollhytten, Troldbjergvej 6, 8883 Gjern

Medtag gerne instrumenter og spil. Og HUSK den varme sovepose !
Der er mulighed for overnatning i Shelter – du kunne blive fristet!

Man kan tilmelde sig de dage, man har lyst og kan.
Tilmelding senest 2.dec. til: Estersmail@gmail.com (mobil 22 928286)
Oplys: navn - gruppe – fødselsdato - Mail adresse - tlf. nr. - forældre kontakt –
Samt, hvilke dage du deltager (28/29 – 29/30 – 30/31) - og evt. særlige hensyn.
Pris/betaling: 125 kr. pr døgn – indbetales på konto: Reg.nr: 7170 kontonr:1000946
VIGTIGT: Oplys: Navn og nytårslejr 2018 sammen med indbetalingen.
Vi glæder os allerede - og håber at se dig.
Spejderhilsen fra
René, Ulla og Ester m.fl.
KFUM -spejderne, Silkeborg Gruppe

