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3.-10. juli  (uge 27) 

 

 

Nu tør vi tro på, at vi kan afholde centersommerlejr og er gået i gang med planlægningen.  

Sommerlejren vil selvfølgelig været præget af corona – både i ft ekstra rengøring, afstand mm og ift. 
planlægningen. 

Dette betyder, at vi vil gøre vores yderste for at levere den vanlige service, men kan være nødt til at springe 
over, hvor gærdet er laveste enkle steder. 

Vi har opsat denne tidsplan: 

Senest 20. maj forhåndstilmelding med ca antal spejdere – vi lukker dog forhåndstilmeldingen, når vi når 
op på vores kapacitetsgrænse. 

Forhåndstilmeldingen foregår ved, at I tilmelder Jer via vores hjemmeside www.gurredam.dk 

Vi forventer, at I ankommer enten 3. eller 4. juli – afrejsedagen bestemmer I selv. Samtidig indbetaler i 100 
kr/person  til vores konto: 1551-8225214 skriv CSL og gruppenavn på indbetalingen. 

Forhåndstilmeldingen er ikke gældende før vi også har modtaget betalingen. 

Omkring 1. juni afholder vi en aften et virtuelt informationsmøde.  

Efter dette møde indsender I jeres ønsker til aktiviteter mm – vi skal nok sende information ud.                      
Så forsøger vi at lave den bedste planlægning for alle. 

Senest 15. juni skal I endelig tilmelde antallet af deltagere og betale restbeløbet.                                           
Kort efter den endelig tilmelding får I en tilbagemelding på jeres aktivitetsønsker. 

På selve lejren regulerer vi betalingen ift. antallet af deltagere – der efterbetales for flere deltagere, men 
tilbagebetales ikke for færre deltagere efter 15. juni.  Såfremt I vælger at forhåndstilmelde, men springer 
fra tilbagebetales pengene ikke. 

Vi kan tilbyde: 

• En aktivitet pr. spejder pr. dag – dog forventer vi, at I har en ”ude- af-lejren-dag” uden aktivitet.  

• En kort præsentation af de aktiviteter, som vi kan tilbyde i år udsendes snarest. 

• Vi forventer også at lave en fællesdag – afhængig af hvilke aldersgrupper, som tilmelder sig. 

• Et fælles lejrbål 

• Lederhygge 

• Fælles flaghejsning 

• Daglige ledermøder 

• Og meget mere 

Prisen er 75 kr/dag/deltager – her af er 37,50 kr/dag lejrpladsleje. 

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på csl@gurredam.dk 

Vi glæder os til at se Jer i uge 27. 

 

Spejderhilsen 

 

Centersommerlejrteamet 
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