Så nærmer tiden sig, hvor vi skal finde ud af hvor mange vi bliver på
sommerlejren
Afrejse bliver 21. juli – der kommer nærmere besked om tidspunkt og
mødested.
Hjemkomst bliver 29. juli – der kommer nærmere besked om
tidspunkt og sted.
Prisen er som tidligere meldt ud 1000 kr som er inkl. 200 kr i
lommepenge.
Da det er vigtigt for lederne at få at vide om man deltager eller ej,
derfor skal man gå ind på www.stavnsholtvikinger.dk, og finde
tilmeldingsformularen under ”det sker”, eller direkte på
www.stavnsholtvikinger.dk/node/233, og trykke tilmeld. Her har man
mulighed for at angive ja/nej.
Der vil på tilmeldingen stå en ”betalingsplan”, så man ved hvornår der
skal indbetales til lejren. På hjemmesiden, vil der løbende komme
information, så snart vi har den.
Hvis man har spørgsmål eller er usikker på noget, er man mere end
velkommen til at kontakte Tranevig på mail
lejr2012@stavnsholtvikinger.dk eller på telefon 21 72 80 07
Tilmelding senest 15 marts.

Her kan du se hvor vi skal bo i bydelen Båltrup

Udover en masse aktiviteter, vil programmet se således
ud
Lørdag den 21. juli:
Ankomst, opbygning af lejren.

Her skal vi bo, sammen med
resten af Furesø

Søndag den 22. juli:
Fælles åbning af lejren kl. ca. 20.00 – 21.30.
Det bliver et gigantisk åbningsshow med spejderi, magi og en
stemning, du aldrig vil glemme. Vi forventer, at ca. 50.000
glade spejdere og gæster mødes foran den store scene og
svinger tørkæderne til armene er trætte.
Tirsdag den 24. juli:
Eftermiddagsfest for 6 -12 årige
Lejrens yngste deltagere mødes og oplever deres helt egen
børnefest med sang, leg og underholdning i verdensklasse.
Onsdag den 25. juli: Onsdag formiddag er der gudstjeneste for
alle dem, der har lyst til at deltage.
Klokken 17 overtages sceneområdet af en kæmpemæssig fest
for alle lejrdeltagere over 18 år.
Torsdag den 26. juli:
15.000 13-17 årige mødes til jyllands største, alkoholfri
ungdomsfest. Det foregår klokken 20.00 ved den store scene.
Lørdag den 28. juli:
Fælles afslutning af lejren. 50.000 spejdere og gæster siger tak
for denne gang med et brag af et afslutningsshow.
Søndag den 29. juli:
Hjemrejse.

