
Bæver sommerlejr 2019 
Kære bævere 

I år skal vi på lejr til spejdercentret Houens Odde – tæt ved Kolding i Jylland. Her skal vi være sammen 

med bævere og ulve fra andre spejdergrupper fra hele Danmark. 

Spejdercenteret ligger på den odde i fjorden, hvor 

den røde pil peger. 

På lejren sker der forskellige aktiviteter, vi skal holde 

lejrbål, fiske krabber, snitte, gå tur med vores 

lommelygter om aftenen, lave mad på bål, klatre i 

træer og meget mere. 

Vi skal sove i telt sammen med vores egen 

bævergruppe på vores egen lille lejrplads, hvor vi 

også skal spise vores mad sammen. Måske skal vi 

bygge et spisebord og nogle bænke, vi kan sidde på. 

Når vi skal over på lejren skal vi køre i tog og med minibus. 

Vi mødes på Farum Station kl. 9.15 den 30. maj  

og skal hentes igen på Farum station kl. 13.20 den 2. 

juni. 

Det koster 600 DKK at komme med på lejren. Hvis du betaler med grønne penge koster det kun 500 kr 

(fx 400 DKK og 100 grønne penge). 

PS. Vi har brug for en voksen til at komme med som madansvarlig for vores gruppe. Du skal stå for 

indkøb og madlavning. Bævere og ledere skal nok give en hånd med arbejdet, men du skal lede og 

fordele arbejdet. Vi kan garantere dig at du får en hyggelige oplevelse i fantastisk smukke omgivelser. 

Tilmeld dig ved Mikkel eller Mai Git – pakkeliste kommer senere. 

Med stor bæver hilsen 

Birgitte, Ghita & Mikkel og Markus, Lykke & Mai Git  

Bindende tilmelding til lejren senest den 24. april – tilmeld dig til Mikkel eller Mai Git. 

Navn: 

              Jubii – jeg skal med på lejren og betaler                     DKK og                    grønne penge 

Penge kan overføres til mobilpay 29 33 72 38 (Mai Git Heinsen) 

             Øv, jeg kan ikke komme med på lejren  


