Kære forældre og spejderpiger
Snart tager vi skal afsted for at fejre troldmand Bob Be De Bob´s store guldfest på slottet Trevæld.
Trevæld er en 4-længet gammel gård, som er beliggende i enestående grøn natur ved sydenden af
Stubbergård Sø. Vi skal på en centerlejr, hvor der vil være spejdere fra andre korps.
Adressen på Trevældcenteret: Trevældvej 7, 7830 Vinderup.

Vi kører fra FDF huset torsdag d.30. maj kl.13.00.
Piger med forældre som skal kører op til lejren:
o
o
o
o
o

Nikoline Andersen
Hanna Pold
Katja Prangsgaard
Sine Jansson Nielsen
Anna Overgaard Jensen

Vi er hjemme igen ved FDF huset søndag d. 2. juni kl.12.00.
Piger med forældre som kommer til lejren og kører hjem:
o
o
o
o

Katja Prangsgaard
Julia Marie Søndergaard Veng
Hanna Pold
Rebekka Maria Kruse Madsen

Og som altid vil vi blive glade, hvis I vil give en hånd med at tømmer trailerne for lejregrejet og ned
i vores kælderrum i FDF huset når vi kommer hjem.

Forældre som skal bage kage:






Rebekka Maria Kruse Madsen
Katrine Gottenborg Olesen
Sofie Østergård
Sine Dahl Jørgensen
Anne Sofie og Julie Østergård

Forældre som skal bage boller:






Hanna Pold
Gro Gimm Grau Damgaard
Katrine Larsen
Sine Jansson Nielsen
Anna Overgaard Jensen

Pigerne må gerne have deres mobil telefon med, og den kan også lades op. Vi har lavet den regel,
at der vil være telefontid når slikboden har åben. Kl.13.00-14.00 og kl.19.00-20.00. Derud over vil
lederne passer på den. Lederne vil altid have strøm på deres telefon og have den på sig.
Birthe:
Birgitte:
Susanne:
31177751
22330029
41266096
Vi anbefaler at pigerne har ca. 30 kr. med i lommepenge pr. dag til at købe i slikboden. I boden kan
der også købes en trevæld T-shirt til 60kr.
Hvis jeres pige ønsker at købe en T-shirt, så send evt. en lille pose med 60 kr. hvor der står T-shirt,
så kan lederne altid hjælpe med at købe en.
Da det kun er 4 dage vi skal afsted i år vil vi opfordre forældre til at sende en hyggepakke med,
som pigerne kan få en af dagene da posten nok ikke vil nå frem. Pakken kan indeholde lidt slik, et
blad og et brev. Pakken afleveres til lederne ved afgang torsdag med for- og efternavn på.
Alt bagage ser vi gerne er pakket i tasker (ikke rullekuffert), så det kan stables i bilerne. Så ingen
sække eller løse poser med ting. Og pigerne skal selv gerne kunne bærer det.
Pakkelisten findes på næste side, så den evt. kan printes ud og krydses af ved de forskellige ting.
I vil som altid kunne følge os på vores Facebook side, hvor vi vil lægge billeder op ad hvad vi laver.
Er der nogen som har spørgsmål, er i velkommen til at kontakte os.
Vi håber på en rigtig god lejr og glæder os til at være sammen med jeres piger😊

De bedste sommerhilsner lederne
Birthe, Birgitte og Susanne

Pakkeliste:
Navn + by på alting!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gult sygesikringsbevis
Sovepose (ikke dyne)
Ligger underlag (ikke madras)
Pude evt. bamse
Bålkappe
Håndklæde og vaskeklud
Toiletsager
Solcreme og myggespray
Dolk
Lommelygte/pandelampe (med nye batterier i)
Solbrille og solhat
Evt. mobil, oplader og power bank
Drikkedunk
Lommepenge
Sangbog
Papir og blyant
Halse disse
Arbejdshandsker
Ørepropper

o Viskestykke

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tøj:
Nattøj
Shorts
T-shirts
Trøjer
Lang bukser
Jakke
Undertøj
Strømper
Gode sko
Sandaler
Regntøj og gummistøvler
Badetøj

