Indbydelse til spejder-gruppetur for Skørping Gruppe, 24., 25., 26. marts 2017
Turen går til Kølhøjhus. Et godt sted, hvor vi ikke har været på gruppelejr før.
Vi skal have et par spændende dage på tværs af grenene, hvor vi kommer tæt på Kong Arthur og
Ridderne af det Runde Bord, det fortryllede sværd, Excalibur og måske troldmanden Merlin…
Det plejer at være en rigtig hyggelig tur, hvor vi alle fra gruppen er afsted sammen, og arbejder
sammen på tværs af grenene 
Alle (bortset fra mikro) ankommer fredag kl 17.30 ved Kølhøjhus ridende på forældrenes
firhjulede jernhest. Medbring madpakke til aftensmad. Forældre sørger selv for at koordinere
transport, så de firhjulede jernheste kan fyldes nogenlunde op. Mikro ankommer lørdag 09.30 med
samme transport (forældre).
Hyttens adresse er: Kølhøjhus, Bønfeltvej 25, Astrup, 9510 Arden. Vi rider alle hjem søndag kl.
11.00, hvor forældrene afhenter glade, men trætte børn ved Kølhøjhus. Medbring sovepose, lagen
lidt rent tøj, lommelygte, tørre sokker samt varmt tøj til at være ude både dag og aften.
Hvis man medbringer tandbørste og lidt slik, lover vi at mindst den ene del bliver brugt.
Tilmelding til grenleder, på mødet i uge 12. Pris 200,- (mikro 100,-) Konto 9812 – 2070515132
Vi vil gerne have nogle forældre med til at stå for madlavning, så lederne kan koncentrere sig mere
om børnene. 3 eller 4 personer behøves, så det også er hyggeligt for hjælperne. Tilmelding direkte
til grenlederne. Har du kun delvis tid, men lyst til at deltage, så lad os høre om det. Lederne sørger
for indkøb.
Med spejderhilsen,
Lederne i Skørping gruppe.
Afleveres senest onsdag d. 22. marts
------------------------------------------------- klip, riv ------------------------------------------------------DDS Skørping - Gruppetur marts 2017
Selvfølgelig bliver jeg draget af dette tilbud. ______________________ vil gerne deltage.
Nej, desværre kan _____________________ ikke deltage (men så ved vi, at tilmeldingen ikke er
blevet væk)

