Mikrosommerlejr På Egemosen 2019

Igen i år invitere vi til Mikrosommerlejr på Danmarks dejligste Spejdercenter.
Zenterleder Snøren har indkøbt numerologisk vejledning til sig selv og
centeret. Det er vi naturligvis glade for men det har måske taget lidt
overhånd og vi kan få brug for spejdernes hjælp til at finde hoved og hale på
vores dejlige spejder center. Kom og vær med på årets gladeste lejr;
Mikrosommmerlejr 2019 på vores allesammens Egemusse Zenter.
Med spejder hilsen
Lejrledere Sebastigan og Ulrif
Temaet i år er klassiske spejderfærdigheder På fællesdages skal vi desuden
hjælpe Centerets spejdere med at finde hoved og hale i alle de nye navne.
Målgruppe
Mikrosommerlejr er henvendt til mikro- og minier i alderen 6-10 år. Juniorer er
dog også stadig velkomne.
Dato
Lejren afholdes i pinsen 7.-10. Juni 2019.
Yderligere information om start og sluttidspunkt samt transport vil være at
finde i deltagerbrevet.
Pris
Prisen for lejren er 270 kr. pr. deltager. I prisen er en halv fællesdag med
fællesspisning om aftenen inkluderet. Formiddags og eftermiddagsaktiviteter
er også inkluderet. Pengene overføres til kasser for Egemosen på konto: reg.
4485, konto nr. 3332019260. Husk at opgive gruppenavn og antal deltagere i
overførslen.

Prisen er for hele pinsen og det er ikke muligt at betale for en halv lejr.
Tilmelding
Tilmelding sker til mikro@egemosen.dk og er endelig når betalingen for
lejren er gået ind på Egemosens konto (se punktet ’Pris’ for
betalingsoplysninger).
Det er muligt at tilmelde sin gruppe frem til 4. maj 2019. OBS!
Man kan ikke få tilbagebetalt penge efter den 4. maj.
Hvis man har flere spejdere end det tilmeldte antal, kan disse eftertilmeldes
frem til onsdag den 15. maj hvis der stadig er ledige pladser. Efter den 15.
maj er det ikke muligt at eftertilmelde spejdere da der vil blive indkøbt
materialer til aktiviteter den 15. maj.
Vi glæder os til en dejlig og hyggelig mikrosommerlejr på Egemosen.
Spejderhilsen fra lejrlederne.
Sebastian Stannum og Ulrik Stets Hilden (kontakt:
mikro@egemosen.dk )

