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Pigerne får i aften det nye katalog fra 550 nord med hjem – der er 

mange gode julegaveønsker i. 

Hvis der skal bestilles julegaver fra 550 nord, kan det gøres 

gennem spejderne. Derved får man 10 % rabat og sparer 

fragtomkostninger. 

Seneste bestilling er den 1. december 2016. 

 

Du kan bestille ved at sende en mail til malene@abevej.dk eller 

ved at skrive det på bestillingssedlen til møderne. Hvis det er 

hemmeligt, så gør lige opmærksom på det. 

Når tingene er kommet hjem, får I en mail med beløbet – 

kontonr. og swippnr. kan ses på vores hjemmeside 

www.bordingpigespejder.dk under ”hvem er vi” i boksen nederst 

på siden. 

Midt november får vi igen vores 

lækre spejdertrøjer på lager i alle 

størrelser. De kan købes for 200 kr. 
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Sommerlejren 2017 bliver noget helt specielt. 

Vi skal nemlig på lejr med 40.000 andre 

spejdere fra hele Danmark og udlandet. Derfor 

får I allerede nu de første informationer, så I 

kan begynde at forberede jer. 

Lejren er fra lørdag den 22. juli til søndag den 30. juli 2017 (uge 

30). Spejderne og seniorerne deltager hele lejren. 

Spirer og smutter ankommer på lejren onsdag den 26. juli, og spirer 

og 2. klasses smutter tager hjem igen fredag, imens 3. klasse 

smutter bliver til lejren slutter søndag.  

Spirer og 2. klasses smutter skal have en voksen med på lejren, fx 

en forælder eller bedsteforælder, da det er en rigtig stor lejr. Husk 

derfor allerede nu at booke lejren i familiens kalender. 3. klasses 

smutter og spejdere må også gerne medbringe en forælder. 

Lejrens grundpris er 2.100 kr., for en hel uge, 1.300 kr. for 4 

overnatninger og 800 for 2 overnatninger. En del af prisen dækkes 

af kommunale tilskud og gruppen giver et tilskud til betalingen. 

Størrelsen kendes endnu ikke, men bestyrelsen forventer, at prisen 

for den enkelte (for en hel uge) bliver omkring 1.500 kr.  

Flere informationer kommer i foråret, tilmeldingsfrist 1. marts 

2017.  

Se mere på www.spejderneslejr.dk 

 


