Information ang. Spejdernes lejr 2012.
Transport
Vi mødes på Farum Station lørdag d. 21’ende juli kl. 06:45, og tager toget til København H, hvor vi skal med
særtog kl. 08:20.
Vi er hjemme igen søndag d. 29’ende juli kl. 16:33 eller 16:53 på Farum Station.
Lejrledelse
Henrik

21728007

Stig

26826344

Closy

50909165

Rasmus

51949694

Emil

51842334

Forældrebesøg
Der vil under hele lejren være mulighed for at komme forbi og sige hej. Vi håber at det kan koncentreres til
torsdag eller fredag. Det kan godt være at spejderen er ude på en aktivitet, men så må vi lige få det til at gå
op.

Kigge forbi en enkelt dag og besøg lejrområdet med udstillinger, cafeer og tusindvis af spejdere.
Samtidig kan du slå et smut indenom Holstebro, som også summer af liv.
Opleve to kæmpeshows: Søndag den 22. juli og lørdag den 28. juli løber to kæmpemæssige shows
af stablen fra den store scene på lejren. Her vil op imod 50.000 mennesker opleve en række
professionelle kunstnere fyre den af med musik og gøgl. Det bliver stort!

Mobil-telefoner
Som udgangspunkt, synes vi at det er en dårlig ide, at de er med, men vil dog ikke forhindre det. Det er dog
på spejderens egen ansvar, at den medbringes. Der vil være mulighed for opladning af telefonerne, hvis
den medbringes.

Bagage
Al bagage, skal pakkes i én enhed (rygsæk), som man selv skal kunne bære.














Sovepose
Liggeunderlag
Tøj til varmt og koldt vejr
Sko til at gå langt i
Regntøj og gummistøvler
Toiletgrej og håndklæde
Badetøj
Tallerkner, krus og bestik
Drikkedunk
Lille rygsæk til madpakke mm.
Lommelygte
Dit gule sundhedskort
Solcreme og solhat

Lommepenge
Da der er incl. 200 kr i lommepenge i deltagerbetalingen, regner vi med at det er nok til at spejderne får
deres kaloriebehov dækket. Hvis man vil have yderligere penge med til souvenir, kan disse indbetales til
lejrbanken, hvor man så kan hæve dem. Disse penge må IKKE gå til is og slik.
PANIK
Hvis der opstår situationer, hvor man skal have fat i sin spejder, eller der op til lejren er behov for afklaring,
er man velkommen til at kontakte Henrik, som efter bedste evne vil forsøge at løse problemerne.
Post
Der er mulighed for at skrive til spejderen på
Spejdernes Lejr 2012
Barnets navn
Stavnsholt Vikingerne
Båltrup - Brændeskjulet
Postboks 2012
7500 Holstebro
Der vil være mulighed for at aflevere større pakker( guf guf guf guf guf) til Henrik, senest torsdag aften
(19’ende), så kommer de med grejet over.

