TOGGERBOSPEJDERCENTERtoggerbo

Invitation til tropsspejdere
Vil du gerne på sommerlejr med din trop – og samtidigt møde andre
tropsspejdere og få nye venner? Vil du udfordre dig selv? Savner du
det sammenhold man får på påskekurser eller plankurser? TAG PÅ
TROPSSOMMERLEJR!

Tema
Er ilden ved at gå ud? På Toggerbo brænder vi for sagen og har tændt
den Olympiske fakkel for en uge, netop for jer! Ugen vil indeholde en
masse konkurrencer, lege og aktiviteter som kommer til at foregå med
og mod dine spejderkammerater og ledere.
Lejren er en sommerlejr, som både fokuserer på Spejderne og lederne. Lejren og
madlavning bliver et mix af hvad troppen kender fra PLAN og påskelejre, og hvad i normalt
kender fra sommerlejre. Aktiviteter bliver et mix af kun-for-ledere, kun-for-spejdere og
blandede.

Praktisk til tropsspejdere og ledere
Sted:

Toggerbo spejdercenter, Toggerbovej 1, 8420 Knebel

Tidspunkt:

Uge 28, søndag d. 10/7 2016 til lørdag d. 16/7 2016

Pris:

600,- (inkluderer 360 kr hytteleje, som kan søges refunderet ved
kommunen, mad til èn dag, samt aktiviteter)

Aldersgruppe:

Tropsspejdere (spejdere i alderen 12-16) og deres ledere.

Forhåndstilmelding:

Send en mail til tropssommerlejr@toggerbo.dk med deltager antal
fordelt på spejdere og ledere.

Følg med på Toggerbo.dk eller på vores facebook: facebook.dk/Toggerbo, og skulle i have
spørgsmål, tøv endelig ikke med at skrive til os.
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Invitation til ledere
Er du tropsleder, men savner du at være spejder igen? Nu får du
chancen sammen med din trop. Vi tilbyder tropssommerlejr som en
almindelig sommerlejr, men med aktiviteter rettet mod dig og dine
tropsspejdere, hvor I, i jeres gruppe, eller sammen med andre
tropsledere, vil komme tilbage til det fede spejderliv. TAG PÅ
TROPSSOMMERLEJR!

Tema
Er ilden ved at gå ud? På Toggerbo brænder vi for sagen og har tændt
den Olympiske fakkel for en uge, netop for jer! Ugen vil indeholde en
masse konkurrencer, lege og aktiviteter som kommer til at foregå med
og mod dine spejderkammerater og ledere.
Lejren er en sommerlejr, som både fokuserer på Spejderne og lederne. Lejren og
madlavning bliver et mix af hvad troppen kender fra PLAN og påskelejre, og hvad i normalt
kender fra sommerlejre. Aktiviteter bliver et mix af kun-for-ledere, kun-for-spejdere og
blandede.

Praktisk til tropsspejdere og ledere
Sted:

Toggerbo spejdercenter, Toggerbovej 1, 8420 Knebel

Tidspunkt:

Uge 28, søndag d. 10/7 2016 til lørdag d. 16/7 2016

Pris:

600,- (inkluderer 360 kr hytteleje, som kan søges refunderet ved
kommunen, mad til èn dag, samt aktiviteter)

Aldersgruppe:

Tropsspejdere (spejdere i alderen 12-16) og deres ledere

Forhåndstilmelding:

Send en mail til tropssommerlejr@toggerbo.dk med deltagerantal
fordelt på spejdere og ledere

Følg med på Toggerbo.dk eller på vores facebook: facebook.dk/Toggerbo, og skulle i have
spørgsmål, tøv endelig ikke med at skrive til os.
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