Fugl Phønix´s
Sommerlejr 2017

Ulve – Stifindere – Spejdere - Pionerer – Rovere - Ledere
Kære alle sammen.
Vi nærmer os sommerferien og dermed også Spejdernes Lejr 2017.
Det er fortsat lidt begrænset hvad vi kan få af informationer fra Lejrarrangørerne, men vi syntes at det er på
tide I får de informationer vi pt. har.
Afrejse / hjemkomst
Vi tager af sted med fællestransport lørdag den 22. juli fra Sorø Hallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø.
Kl. 08:30. Vi mødes ved Sorø Hallen kl. 08:00.
Og bliver sat af samme sted søndag den 30. juli ca. kl. 17:50.
Lejr uden kontanter – “Skejser”
Det vil sige, at man i stedet for at holde styr på kontanter, får et armbånd med en chip i. Man kan som forældre let ”sætte penge ind på armbåndet” og tanke op, hvis barnet løber tør.
Der er tale om en smart og sikker løsning, hvor der sættes et dagsmaksimum på alle armbånd. Du kan selvfølgelig selv vælge dit eget dagsmaksimum, og der vil også være mulighed for at “spare op”, hvis du ikke fik brugt
dit dagsmaksimum dagen inden. På den måde slipper ledere også for at skulle administrere lommepenge for
en stor gruppe spejdere.
Du kan fylde penge på hjemmefra og under lejren via lejrens hjemmeside. Hjemmesiden er selvfølgelig også
tilpasset tablets og smartphones.
Tilbagebetaling efter lejren
Hvis det indbetalte beløb på armbåndet ikke bruges op, vil det være muligt på hjemmesiden at få det overskydende beløb tilbagebetalt. Man anmoder om tilbagebetaling efter lejren, og beløbet vil så blive overført til ens
bankkonto. Dette skal gøres inden 31. januar 2018.
Udlevering af Skejser-armbånd
Vi har netop modtaget vores skejser-armbånd. De vil sammen med en lille vejledning, blive udleveret på vores spejdermøder den 6. og 13. juni.
Det er vigtigt, at blive tilmeldt Skejser inden lejren, se mere i vejledningen.
Post til lejren
Spejdernes Lejr 2017 har fået sit helt eget postnummer, og bliver derved en rigtig by.
Har du brug for at sende noget til lejren, f.eks. et postkort, en slikpose/pakke eller andet, kan du bruge følgende adresse:
Spejderens navn
Fugl Phønix Trop
Sorø Klostermølle
Møllen
Spejdernes Lejr 2017
1
6464 Sønderborg

Det vil også blive muligt at sende elektronisk postkort, som mod et lille beløb, printes og afleveres til spejderen på lejren
Husk at PostNord kan have lange leveringstider, så eventuel post bør sendes i god tid inden lejren lukker.
Pakning og mærkning af tøj og udstyr
Da vi er mange der skal med fællestransport til og fra lejren, er det vigtigt at alt udstyr er pakket i én taske/
rygsæk/plastsæk, eller lignende. Samt at der medbringes en lille ”dagturstaske” til madpakke, regnjakke
osv.
Alle tasker skal som minimum mærkes med: Fugl Phønix Trop – Sorø – Spejderens navn
Det kan også være en god ide at mærke tøj og udstyr med navn, men det er ikke et krav.
På lejren skal der udover spejderuniformen medbringes, praktisk tøj til det danske sommervejr, sovepose,
underlag, toiletartikler, håndklæde, spisegrej og drikkedunk. Se evt. pakkeliste op vores hjemmeside:
www.fuglphonix.dk
Sygesikringskort (evt. kopi) afleveres til egen grenleder.
Er der spejdere der få medicin, eller har allergier m.m. informeres gruppeleder Michael Folman via mail:
michael@folmans.dk
Vi rundsender mere information, så snart vi ved mere.
Er der spørgsmål er I altid velkomne.
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