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JULEWEEKEND 2013 

 

Kære Juniorer, Spejdere, Seniore og Rover. 

 
Julen nærmere sig, og det gør vores årlige jule tur også, hvilket vi alle ser frem til. 

Der er lagt op til julehygge og rigtig god stemning, og alt hvad der ellers hører med 

til, en årlig spejder juleweekend. Juniorer, spejdere, seniorer samt rovere ankommer 

fredag aften, ulvene ankommer lørdag formiddag.  

    Afgang: Spejderne kører fra Spejderhuset, Vinklen på Gjøl. 

Fredag den 29. november 2013 kl. 17:00 

Hvor: ”Storskovlejren” Dorfvej 51, Dorf, 9330 Dronninglund 98 84 1376 

Slut: I år har vi valgt, at det er frivilligt om man ønsker at afslutte i kirken til   

gudstjeneste kl.14, Børnene bliver leveret ved kirken ca. 13.50, hvor de 

enten kan gå med i kirke eller tage hjem.  

 

Pris: kr. 225,00 plus en pakke til kr. 25,-. Pakken skal være til en på din egen 

alder.  Beløbet kan indbetales via netbank (7454-0001043068  ”tekst” = 

barnets navn). Hvis I har valgt at betale via netbank, så skriv venligst 

dette på tilmeldingen! 

Medbring: sovepose, lagen, nattøj, ekstra sokker og strømper, inde sko samt 

skiftetøj, toiletartikler, trave fodtøj, varmt overtøj som skibukser, hue, 

vanter og en ekstra trøje. Det kan også være rart at have en lommelygte, 

dolk,   

HUSK nissehue og PAKKEN. 

Tilmelding senest den 5. november 2013 

Husk at overholde tilmeldingsfristen!!! 
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Navn:_________________________ønsker at deltage i juleweekenden                      

Vi forældre kan træffes på tlf:__________________under lejropholdet. 

 Vi kan bage _________ 

Vi vil helst køre derop_______/hjem_______.  

Vi kan have ____ekstra spejdere med i bilen, udover vores eget barn.  

 

 

    ________________________________ 

    forældres underskrift 

 

De bedste spejder hilsner fra 

Alle ledere, grupperåd og gruppeleder 

 

 

 

VIGTIGT: Skriv venligst på vedlagt oplysningsseddel om der 

er forhold vi skal være opmærksomme på. (sygdom, allergi el 

medicin. mm)  
 

 

 

Oplysnings seddel: 

Navn;___________________ 

 

Særlige forhold vi skal være opmærksomme 

på:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


