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Kære Spovalgre venner. 

Sommerlejren 2020 er ved at tage 

form.  

Der har været 

planlægningsweekend, hvor vi har 

været rundt i området omkring 

Kråruplund, hvor lejren skal 

afholdes.  

Kråruplund ligger med direkte adgang 

til smålandsfarvandet, og har en 

dejlige stor grund med rigtige toiletter 

og badefaciliteter.   

  

 

Teamet er ved at være på plads, men der er stadig enkelte åbne 

pladser. Så kender du nogen som vil være med så bare skub til dem. 

Lejren bliver afholdt på Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing. 

Lejren bliver fra lørdag den 18 juli til lørdag den 25 juli.  

Tema er fastlagt og bliver vand og 

klimarelateret.  
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Som altid er lejren for spejder/Scouts fra alderen 10 år og opefter, 

men som de sidste lejre i Norge og Sverige inviteres de danske 

spejdere i alderen 8-10 år med på ½ lejr, så de kommer til lejren 

onsdag. 

Lejrpriser vi arbejder med lige nu er differencieret på følgende måde: 

- 1.500 danske kroner for fuld lejr for danske.  

- 1.300 Danske kr for fuldlejr for Svenske og Norske spejdere 

- 800 danske kr for ½ lejr til små danske spejder og hjælpere.    

For at kunne gøre det bedst muligt ift planlægning, så vil vi meget 

gerne have en tilbagemelding om hvilke grupper der forventer at 

deltage.  

Derfor vil vi meget gerne have en tilkendegivelse på mail til enten 

Anna (ASLJ@km.dk)   eller Palle (palleravnsted@gmail.com). 

I første omgang ønsker vi blot at vide hvilke grene i forventer at der 

deltager på lejren. Og cirka hvor mange. 

8-10 år.  

10-12 år 

12-15 år 

16- + år. (klan/Rover) 

 

   

 

Vi vil meget gerne have tilbagemelding senest den 11. november 

2019. 

 

På lejrledelsens vegne  

De bedste spejderhilsner  

Anna & Palle.    

Plads til det vilde logo, som ikke er 

færdigt endnu. 
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