Forhåndstilmelding til sommerlejr 2018

Kære spejdere og forældre
I forbindelse med at vi i troppen er blevet inviteret til Norges KFUM-KFUK-spejderes landslejr, har vi i tropledelsen
arbejdet på at kunne realisere dette. Det er dog ikke helt uden omkostninger at deltage i en lejr ved Trondheim. Dertil
kommer, at vi sidste år blev snydt af DHB for ca 70.000 kr, hvilket medfører at vi i år ikke kan leve op til vores
målsætning omkring den pris den enkelte deltager skal betale.
Her følger lidt baggrundsinformationer:
30. juni – 7. juli 2018
Lånke i Trøndelag, nær Værnes lufthavn
Speidere født i 2007 og ældre
6000 spejdere fra Norge og udlandet
futura.kmspeider.no

Hvornår:
Hvor:
Målgruppe:
Deltagere:
Flere info:

Hvorfor vil vi gerne deltage:
Følgende er taget direkte fra Futuras hjemmeside:
”På landsleir opplever du ekte leirliv sammen med patruljen, gruppen og tusenvis av andre speidere. Sammen skal vi
finne –forme – forandre: finne nye muligheter, bidra til å forme fremtiden og forandre verden vi lever i. I løpet av
leiren skal vi lage verdens beste fremtidsplanet, Futura! Du vil få bo i telt, bygge leirplass, lage mat på grue, delta på
leirbål, dra på spennende haik og få nye venner. Det vil bli spennende oppgaver, leirsanger, utforsking av
leirområdet, pionering av store byggverk, og mange kule leiraktiviteter som hører til på en speiderleir.”
Med egne ord:
–

Stor spejderlejr i udlandet.

–

Møder nye spejdere.

–

Lærer en anden kultur at kende.

–

Lærer omkring anderledes natur.

–

Oplevelse for livet.

Alt dette har en omkostning:
Pris for lejren:

2500,– (ikke inkl. rejse)

Rejseomkostninger:

ca. Kr 2000,-

Vi havde tænkt at spejdernes deltagerpris skulle være kr. 2000,- men for at kunne holde den der, kræver det, at
forældre og spejdere hjælper til på bla. Triatlon, således vi kan tjene de penge vi har behov for til lejren.
Der vil være mulighed for at aftale en indbetalingsordning med vores kassér, således man løbende kan indbetale på
gruppens konto.
Vi vil gerne høre, hvis der er nogen, der har idé til hvorledes vi kan tjene lidt til sommerlejren.
Mvh
Lederne
Forhåndstilmelding (afleveres 04-01-2018)
_______________________________ har en ønske om at deltage
_________________________________ underskrift forældre/værge

