Gruppeweekend 2019
Alle pigespejdere i Bording skal på gruppeweekend i Viborg i Hald
Sø Lejren, Gammel Almindvej 6, 8800 Viborg. Det bliver en
weekend med gode spejderoplevelser, fart, spænding, jubilæum,
hygge og alt det andet, en spejdertur skal indeholde.

Spejdere og seniorer mødes ved FDF-huset fredag den 8. marts kl. 19.00.
Smutter og spirer mødes ved FDF-huset lørdag den 9. marts kl. 9.00.
Pigerne fordeles i biler på forhånd, så vi hurtigt kan komme afsted.

Vi skal alle hentes ved Søndermarkskirken, Koldingvej 79 i Viborg søndag ca. kl.
11.15. Hjemkomst til FDF-huset ca. kl. 12.00.

Pakkeliste
Du skal medbringe sovepose, evt. pude lagen, varmt tøj til at være ude i uanset
vejret (vi skal være ude en del), skiftetøj, gummistøvler og regntøj, evt. vanter og
hue, lommelygte, toiletsager, håndklæde, nattøj, indesko, papir og blyant, evt.
sangbog. Lidt soveposeguf (20 kr.) og sovedyr. Husk også uniform og tørklæde.
Smutter og spirer skal medbringe madpakke.
Seniorer og 3.p. skal medbringe badetøj og håndklæde
4. p. og 3. klasses smutter skal medbringe gode sko at klatre i
2. klasses smutter og spirer skal have tøj på, man kan røre sig i.
Prisen for weekenden er 250 kr. for spejdere og seniorer og 200 kr. for spirer og
for spirer og smutter.
Betaling skal ske ved overførsel til gruppens konto 0871 0003619001, eller
mobilepay 87 87 5. Betaling og tilmelding senest 3. marts 2019
HUSK ved betaling skriv ”GW + pigens fornavn og efternavn”.

Afleveres senest d. 3. marts 2019 til lederne eller pr. mail til malene@abevej.dk

Navn

deltager i gruppeweekenden

Tilladelser
□Jeg giver hermed tilladelse til at min datter må svømme og dykke med uddannet
instruktør (seniorer og 3.p.)
□ Jeg giver hermed tilladelse til at min datter må klatre på klatrevæg (4.p. og 3. klasses
smutter)
□ Jeg giver hermed tilladelse til at min datter må hoppe i Viborg Trampolinpark (se
særskilt dokument, der tillige bedes underskrevet) (spirer og 2. klasses smutter)

Forældreopgaver (sæt gerne mindst 1 kryds)
□Deltage som ”tante”
□Kan køre til Hald Sø Lejren fredag kl. 19.00
□Kan køre til Viborg lørdag kl. 9.00 (og sætte bagagen af ved Hald Sø Lejren, når pigerne
er sat af i Viborg)
□Kan hjælpe med at køre pigerne fra Hald Sø Lejren søndag formiddag kl. ca. 9.15 man
må meget gerne deltage i gudstjenesten)
□Kan hente ved Søndermarkskirken søndag kl. 11.15
□Købe ind til weekenden
□Bage 20 boller
□Bage en kage

Forældreunderskrift__________________________________________________

Betaling er sket
□Pr. mobilepay
□Pr. bankoverførsel

