Sådan nogenlunde ser en almindelig dag ud på sommerlejren, en
blanding af orden, uorden, skæg og alvor.
7.00 Hele lejren vækkes af den vagthavende leder, og så er
det tid til morgenvask og påklædning. Badetur for de
morgenfriske (kun sammen med ledere).
8.00 Flaget hejses under sang, bagefter spises morgenmad.

minder for livet. Faktisk skal vi på en rejse i år, nemlig

9.00 Morgenandagt. Her synger vi nogle sange, og hører
en spændende historie.
9.30 Sjove værksteder med forskellige formiddagsaktiviteter der kan
indeholde alt mellem himmel og jord.
12.00 Frokost, derefter siesta. Her kan man næsten gøre alt
hvad man har lyst til: Handle i Tutten, bade ved
stranden (kun sammen med ledere), lege eller skrive
brev til dem derhjemme.
14.00 Eftermiddagsaktiviteter
15.30 Saftevand, frugt eller kage til alle, derefter aktiviteter igen
18.00 Aftensmad
20.00 Flaget tages ned og så har vi lejrbål med sang , skuespil
og skæg og ballade.
21.30 De små går til ro for at være friske til næste dags
aktiviteter
23.00 De store går til ro

GLÆD DIG.
Du vil komme til at opleve alverdens sjove aktiviteter
fra hele verden.Vi ankommer nemlig til et nyt land,
med nye og sjove oplevelser, hver dag,
Hvordan skal vi rejse rundt? Til vands, til lands og i
luften? Vi ved det ikke, men spænd sikkerhedsselen, for
snart skal vi af sted og vi GLÆDER OS HELT VILDT
til en uge sammen med jer.

Hjemkomst:
Afgang:
Sommerlejren starter lørdag den 18. juli med afgang fra kredshuset.
Afgangstider oplyses i deltagerbrevet.

Sommerlejren slutter fredag aften, den 24. juli, hvor vi håber at se
forældre og søskende til hjemmebagte boller og en festlig afslutning på
en sjov og spændende uge.
Tilmelding til denne festlige aften vil foregå via deltagerbrevet.

Sted:

Sidste tilmelding:

HOVBORG-lejren
Gustav Petersensvej 3, Hov

Sidste chance for at tilmelde sig
sommerlejren er i uge 24
Pengene afleveres sammen med
tilmeldingsblanketten til din leder.

Transport:
Der arrangeres fællestransport i forældrebiler.
Kryds af på tilmeldingen om I kan køre både til og fra lejren, samt hvor
mange der er plads til i bilen, udover chaufføren.

Medbring:
Du får en pakkeliste tilsendt, når vi har modtaget din tilmelding.

Tag en ven med:
Pris:
Prisen for at deltage på denne fantastiske sommerlejr er kun:
900 kr. pr. person incl. lommepenge (ca. 10 kr. pr. dag)

Vi syntes sommerlejr skal opleves af så mange som muligt. Du må
derfor meget gerne invitere en eller flere venner med på lejren. Bed om
en ekstra indbydelse.

Spørgsmål:
Har du eller dine forældre spørgsmål vedr. sommerlejren, er I
velkomne til at kontakte din leder.

