Invitation til jubilæumslejr
KFUM-Spejderne Fredericia 100 år

Ledervejledning
Da KFUM-Spejderne i Fredericia fylder 100 år den 18. maj 2018, vil vi gerne invitere alle
Munkebjerg Distrikts grupper til at komme og deltage i en jubilæumslejr fra lørdag den 19. maj til
søndag den 20. maj. 2018.
Hvor:

Lejren vil ligge på Skovvej 48, 7000 Fredericia

Hvornår:

Lørdag 19.05.2018 kl. 08:30 til søndag 20.05.2018 omkring middagstid.

Pris:

Prisen for at deltage i lejren er kr. 75,- pr. person

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding til lejren er fredag den 23. april, og tilmelding skal ske
gruppevis.
Vi vil dog meget gerne have en forhåndstilkendegivelse af om I deltager i lejren senest torsdag den
1. februar 2018. Der skal ikke være endeligt antal på.
Lørdag bliver der afviklet distriktsturnering på og omkring voldene i Fredericia, som lejrdeltagerne
deltager i.
Efter aftensmaden vil der være et lejrbål eller en anden form for fælles underholdning.
Der vil være mulighed for at spise i tørvejr og ved borde/bænke. I skal bare sørge for spisegrej til
jeres deltagere.
Søndag morgen vil der være morgenmad og efterfølgende kommer én af vores lokale præster og
laver en udendørs morgenandagt. Herefter nedbrydes lejren.
Tilmelding til distriktsturneringen skal se særskilt, da nogle måske kun ønsker at deltage i den.
Olaf Rye Gruppe afholder fredag eftermiddag en jubilæumsreception. Det vil derfor være rigtig
fint, hvis lederne har mulighed for at sætte patruljeteltene op torsdag aften. Det ville se rigtig godt
ud for receptionsgæsterne, hvis lejren allerede er rejst.
Alternativt er der tid til det fra kl. 08:30 til kl. 09:00 lørdag morgen.
Fredag aften afholdes der en fest for ledere og mangeårige spejdere, over 18 år. Her er en god
mulighed for at mødes med både gamle og nye spejdervenner til spisning og musikalsk
underholdning fra BP Spirits. Flere oplysninger, så som tidspunkt og pris, følger på et senere
tidspunkt. Men allerede nu kan man jo begynde at få fat i sin gamle patrulje og få en kaldt
sammen til en hyggelig aften, hvor der kan fortælles røverhistorier om gamle dage.
På jubilæumsudvalgets vegne
Jan Mølgaard Nielsen
Gruppeleder/tropsleder
Olaf Rye Gruppe, Fredericia
For yderligere følg med på hjemmesiden: http://www.munkebjergdistrikt.dk/100-aars-jubilaeum

