på ”øen i søen”
Er du godt træt af at have siddet alene hjemme i to måneder, så kommer nu det
bedste tilbud du har fået længe:

Vandretur med troppen på Bornholm, d. 3 – 7 august
Der vil blive klipper, solskinsvejr, ømme fødder, trangiamad, badning og MASSER af
socialt samvær.
Vi går med vores egen oppakning, sover i telt, shelter e.l., køber ind undervejs og
laver mad over Trangia.

Afrejse: Mandag d. 3 august kl. 9.00 på Roskilde st.
Hjemkomst: Fredag d. 7. august ca. kl. 21 på Roskilde st.
Pris: 1200 kr
Tilmelding: Tilmeld dig via vigge.dk seneste d. 14.juni.

Du kan sagtens tilmelde dig sommerlejren, selvom du ikke var forhåndstilmeldt.
Vi skal på vandrelejr og gå 10-20 km om dagen med oppakning. Det er derfor vigtigt,
at du har et par gode vandre sko/støvler og en god rygsæk.
Vi har desværre måtte sætte prisen 200 kr op i forhold til, hvad vi lovede i
forhåndstilmeldingen. Dette skyldes, at Vigges Venner ikke som vanligt kan tjene
penge på Festivalen, og vi derfor ikke kan regne med helt lige så meget støtte der fra.
Der er flere af spejderne, der har snakket om, at det kunne være fedt at prøve
svævebanen ved Opalsøen. Vi kommer forbi Opalsøen, og vi bruger gerne tid på at
prøve svævebanen, men det bliver for egen regning, og vi SKAL have en
forældretilladelse. Læs mere på tovbaene.dk.
Vi håber og forventer, at vi til august igen må være mere end 10 personer forsamlet.
Skulle dette ikke blive tilfældet, finder vi en løsning – som spejdere er vi jo vant til at
arbejde i patruljer og få tingene til at fungere
Har du spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte Karen enten på karen@vigge.dk eller
på 28 77 28 57

De bedste hilsner fra en tropsledelse, der GLÆDER sig til igen at
komme ud på spejderri

