
Indbydelse  til
Ulve/Smutter Sommerlejr

25/6-22  – 28/6-22
På 

Kulsølejren

Så kom tidspunktet for den endelig information om ”sommerlejr”.

Vi har i år valgt at vi alle i gruppen holder vores sommerlejr samlet i Uge 26

 

Børnene må ikke medbinge mobiltelefon på lejren. De kan kontaktes gennem lederne.

TILMELDING hurtigst mulig, senest 16/6-22

Der kommer mail når i skal betale de 300.- for lejren.

Vi glæder os alle til at udforske KulsøLejren og omegn, sammen med jeres børn.

Ulve: Poul: 40800043 // Heinrich: 51564622

Smutter:  Birgitte: 61286506 

Med Spejder Hilsen
Lederne

Side: 1

Vi har valgt at tage på en Centerlejr, der hedder Kulsø SpejderCenter. På 
hjemmesiden > (www.kulso.dk) kan i se de aktiviteter man har på centeret.

Lejren har 3 overnatninger og kommer derfor til at koste 300.- I vil få besked pr. mail 
vedr. betaling.

Lørdag den 25/6-22 mødes vi ved Løsning Spejderborg, klar til afgang kl 11, hvor vi 
aftale  fælles kørsel.

Vi vil her udforske omegnen både på land, over vand og i vand. Og ja vi har bestilt 
godt vejr

Tirsdag den 28/6-22 Kl 15.00 skulle vi være klar med kaffe/saftevand og  til at blive 
hentet igen på Kulsø Spejder Center, Kulsøvej 19, 7323 Give.

Man har ikke mulighed for at købe lidt slik/Is på lejren, men vi laver en slikbod hvor 
man kan få lidt slik, det er med i prisen.  Hvis der nogle forældre der kunne tænke sig 
at bage en kage, har vi ikke noget imod det. 

Tilmelding til Poul på SMS 5033 4420 eller po@lafnet.dk

Der er en pakke liste på side 2. og husk madpakke til Tirsdag middag.  Har i flere 
spørgsmål kan I kontakte os.



På 
Kulsølejren

Undertøj Skiftesko Tandbørste

Strømper Badetøj Håndklæde

Regntøj Gummistøvler Sæbe

Sweater Jakke Viskestykke

Ekstra bukser Plaster

Shorts

T-shirts

Sovepose Lygte Uniform (Hvis du har) 

Nattøj Papir Tørklæde

Madres/Liggeunderlag Kuglepen Sangbog (Hvis du har)

Sovedyr

EVT.

Sygesikrings kort Solcreme

Madpakke til Lørdag middag Myggespray

Medicin

Det er en god ting hvis der er navn i tøj og på udstyr

Har du/I  spørgsmål kan Vi kontakte på:

Ulve: Poul: 40800043 // Heinrich: 51564622

Smutter:  Birgitte: 61286506 

Side:2


