
 

 

 

 

Bolund bæver/ulve Sommerlejre 
 

Det er heldigvis snart sommer, og du 
inviteres derfor på sommerlejre. Vi har 
været så heldige at få Ejnersbo hytte til 
vores Bæver og Ulve sommerlejr.  

Vi har fået en stor udfordring – vi skal se 
hvordan man bliver den største Natur-fan, 
og derfor glæder vi os rigtigt meget til, en 
lille uge med masser af spejder aktiviteter, 
hygge, leg, og måske en tur til stranden.  

 

 

Hvor og hvornår? 

Vi mødes, Lørdag 26/6 kl 12. Hytten Ejnersbo, Ellinge Skovvej 51, 4573 Højby Sj. 

Vi vil gerne hentes igen Onsdag 30/6 kl 10, hvor vi lige hjælpes ad med at få pakket sammen og 
rengjort hytten inden vi køre hjem (ca. kl. 12) 

 

Tilmelding og lidt praktisk info på næste side. 

 
  

  



Hvad skal med? 

Hjælp gerne jeres børn med at finde deres ting frem. Lad dem selv pakke, så ved de bedre hvad de 
har med. 

- Sovepose 
- Liggeunderlag (vi forventer at sove inde, men det kan være vi syntes det er sjovt at tage en 

nat udenfor) 
- Evt. et sovedyr 
- Nattøj 
- Tandbørste og andre toiletsager 
- Masser af skiftetøj + sko. 
- Drikkedunk 
- Dagsrygsæk til når vi tager på tur 
- Badetøj 
- Håndklæde 
- Et viskestykke 
- Lommelygte 

 

Vi vil gerne frabede os at I selv har slik med, da vi gerne vil være fælles om hyggestunden.  

Vi vil også gerne frabede os mobiltelefoner, hvis man har brug for at ringe hjem, må man altid låne 
en lederes telefon. Det glæder selvfølgelig også hvis der skal ringes den anden vej. Ligesom lederne 
nok skal sørge for at tage en masse billeder som vi gerne deler. 

 

Tilmelding 

For at gøre det nemmere vil vi gerne via medlemsservice, scan eller på: 
https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/3376/register 

Skiv gerne hvis du har allergi eller andre madhensyn. 

Pris: 400 kr 

Tilmeldings frist 20/6 (men gerne før  ) 

Med spejder hilsner: 

 

Jens (30681466) 
Nikolaj (23234017) 
Ole (21327317) 
Stefan (2219494) 
Jonathan (22364218) 

 

 


