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Seniorhike

Hej alle seniorspejdere

Vi glæder os til at se jer på Vendelbo Jamboretten 2015. I modtager her lidt mere information omkring
seniorlejren, seniorhiken og et program. Vi håber, at I vil nærlæse nærværende info, og pakke det grej i
forventer at få brug for.

Senior program:
Forlejr: fra tirsdag d. 21. juli kl. 20.00 og indtil lørdag d. 25. juli kl. 8.00. Seniorspejdere inviteres med på
forlejr, hvor man fra kl. 8.00-16.00 deltager som hjælper i opbygning af lejr, og fra kl. 16.00 opbygger
seniorlejr.
Lørdag d. 25. juli: Opbygning af fælles seniorlejr og fælles Master chef aktivitet i forbindelse med
aftensmad.
Søndag d. 26. juli: Aktiviteter kun for seniorspejdere fx Pinocchio fodbold og træklatring. Afgang på
seniorhike (se info om seniorhike).
Mandag d. 27. juli: Hjemkomst fra seniorhike, hygge i seniorlejren og senior fælles aktivitet med
tævemanøvre.
Tirsdag d. 28. juli: Nedbrydning af seniorlejr, og flytning til gruppens lejrplads i hovedlejren. Deltagelse i
cowboydag sammen med resten af lejren.

Seniorhike:
Alle seniorspejdere skal på seniorhike fra søndag d. 26. juli til mandag d. 27. juli. Seniorspejderne går fra
lejren til en lejrplads. Hiken vil indeholde forskellige poster, fælles spisning og seniorfest.
Til seniorhiken skal I medbringe:
-

Alm personligt grej til overnatning
Grej til at lave egen bivuak dvs. presenning, tov, rafter/teltstænger m.m. Hele patruljen skal kunne
overnatte.
Hvad I ellers mener at få brug for

Øvrig information udleveres ved ankomst til lejren.
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Seniorlejren:
Seniorlejren etableres som en fælleslejr, hvor man spiser samlet og laver mad over fælles stor bålplads.
Forplejning under hele seniorlejren indkøbes fælles og forberedes fælles.
Medbring til seniorlejren:
-

Telt til egne spejdere
Patruljekasse indeholdende gryder, diverse køkkengrej, opvaskegrej m.m.
Til hver patruljetelt skal der medbringes 1 stk. brandspand (10l)
Værktøj til lejrarbejde fx sav, økse, mukkert, pælebor m.m.
Hvad I ellers mener at få brug for fx snor, førstehjælpsgrej m.m.

Vi glæder os til at give jer en fantastisk senior oplevelse

Spejder hilsen
Seniorteamet
Jens og Klaus

