
Kære Kviste og Hvideslægten. 

Så er vi endelig ved også at have jeres sommerlejr på plads.  

Det bliver den 10. – 16. juli på farmen ved karrebækstorp. 

Vi mødes kl. 14.00 ved vores hytte med vores cykler og 

cykelhjelme og cykler samlet derud, for så har vi cykler til at 

kunne komme til Enø med en eller flere af dagene 😊 Der er brug 

for et par forældre til at hjælpe med at pakke traileren, når 

spejderne (med 2 ledere) er kørt afsted. Vi får brug for en 

forælder med en trailer til køre med rygsækkene ud til Farmen, 

for gruppen råder kun over en trailer og den fyldes med telte 

og andet grej 😊 Vi slutter igen ved hytten kl. 16.00, hvor vi 

hjælpes med at få tømt traileren for telte og grej og lagt det på 

plads (evt. hængt våde telte op). Her er der igen brug for en 

forælder kan hjælpe med en trailer og hente rygsækkene på 

farmen inden vi kører 😊 

Program er stadig under planlægning, men vi tænker at bygge 

tømmerflåde og sejle rundt med den, ud på en mindre 

hike/vandretur i den flotte natur, måske låne kanoer eller 

kajakker, en tur til stranden, bygge lejrplads, hygge ved bål….  

Prisen vil være 750 kr. for lejrpladsleje, mad og mærke. 

Lommepenge til lidt is på Enø og cykelturene til og fra lejren 

kommer oveni og her tænker vi at 150 kr. må kunne række. DA 

meget stadig er usikkert pga. corona, så betaler I ikke ved 

tilmelding, men overfører via mobilepay, når vi er meget tættere 

på og ved med sikkerhed at vi kan tage af sted. 

Vi vil selvfølgelig følge de restriktioner som vil være gældende 

på det tidspunkt. 

Mere info med pakkeliste og andre praktiske 

oplysninger kommer, når sommeren kommer 😊 

Tilmelding senest den 1. juli.  

Mange spejderhilsner 

Ledere som glæder sig vildt meget til at komme på lejr med jer 😊 


