
           

Juleweekend 2017 

Kære ulve, juniorer, spejdere, seniorer, rovere 

Julen er lige om hjørnet og vi glæder os til vores årlige jule tur. 

Der er igen i år lagt op til julehygge og rigtig god stemning og alt,  

hvad der hører med til vores juleweekend.  

Vi tager alle af sted sammen i år.    Stoltzes busser kører os op og hjem. 

 

Afgang fra spejderhytten fredag d.1.december 2017 kl. 17.00  

NY HYTTE, men næsten samme sted 

 

Hvor: ”Klitten” Nellemannsvej 46 Lyngsø 9300 Sæby  

 tlf. 98 46 91 31 

Slut:           Lejren stopper søndag morgen, hvor alle pakker sammen og bussen kører fra 

Sæby kl. 09,15 til Gjøl Kirke, til gudstjeneste kl. 11,00. Efter gudstjenesten er 

der pizzasnegle og pølsehorn til børnene og kaffe til forældrene i Gjøl Sognegård.  

Vi slutter af med at ønske hinanden glædelig jul og god ferie.  

Pris: 300,- kr. og en pakke til 25 kr. Pakken skal være til en på din egen alder. 

Prisen for lejren: fredag til søndag inkl. bus, kan indbetales nemtilmeld eller 

netbank (7454-0001043068  ”tekst” = barnets navn). Skriv venligst dette på 

tilmeldingen, hvordan I betaler. 

Medbring: Sovepose, lagen, nattøj, ekstra sokker, indesko, skiftetøj, travetøj toiletartikler, 

varmt overtøj, hue, vanter, ekstra trøje, vandtætte støvler, nissehue og pakken.      

Det er sjovest, når jeres barn hygger sig - så HUSK tøj til regn og slud.                                                                           

Med spejder hilsen fra 

     Ledere, grupperåd og gruppeleder.  

Tilmelding senest den 6.november!!! 

HUSK AT OVERHOLDE TILMELDINGSFRISTEN!!!! 

 

Grupperådsformand Anette Gade 22328413            Kasserer Jens Nørgaard 41865734 



     

 

Navn________________________ ønsker at deltage i juleweekenden. 

 

Vi har betalt via netbank:                ____               ____ sæt venligst kryds 

                        Ja                    Nej 

 

Vi har betalt med nemtilmeld   ____                ____sæt venligst kryds 

                  Ja                    Nej 

 

 Vi forældre kan træffes på ___________________ under lejropholdet. 

Vi kan bage __________ 

 

_____________________________ 

Forældre underskrift 

VIGTIGT: Skriv venligst om der er forhold vi skal være opmærksomme 

på. (sygdom, allergi medicin mm.) 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Grupperådsformand Anette Gade 22328413            Kasserer Jens Nørgaard 41865734 

 


