Kokkemærke-lejr
Lørdag d. 1. okt. og søndag d. 2. okt. skal vi på lejr.
Lørdag mødes vi i Kalabassen kl. 8:50, afgang med fælles forældre kørsel til Rema 1000 i Holstebro,
der skal du handle ind til din frokost i små hold. Når vi har handlet, skal vi gå til vores hytte. Vi skal også
se nærmere på naturen ved lejren og lave eksperimentere ved vandet.
Søndag er der forskellige aktiviteter, og vi gør klar til et løb med dine forældre og søskende kl. 13-14 vi
slutter med fælles eftermiddagskage.
Kokkemærke:
• Lave indkøbsseddel
• Handle ind
• Lære om god hygiejne
• Vaske op
• Skrælle æbler/kartofler eller andre
grøntsager
• Lave mad efter en opskrift, over
bål/trangia, med ting fra naturen

Afgang: Kalabassen lørdag kl. 9:00
Afhentning: Nybolejren søndag kl. 13
Adresse: Sdr. Nybovej4, 7500 Holstebro
Prisen er 75 kr. som indbetales på konto 7670 1944839 (husk navn)
Senest tilmelding: onsdag d. 28. sep.
Medbring: Sovepose, lagen, nattøj, toiletgrej, gode sko, spisegrej, viskestykke, lommelygte, lidt slik
(max 20 kr.), tøj efter vejret vi skal være ude hele weekenden, lille taske til vandreturen lørdag, til evt.
regntøj og en drikkedunk. Kage som du har bagt med hjælp fra dine forældre, alle har kage med så det
behøver ikke være en hel bradepande.
Du skal ikke gå med din bagage, den bliver kørt til Nybolejren.
Du får ikke brug for din mobiltelefon, så tag den ikke med, lederne har en du kan låne.
Vi glæder os til en sjov, hyggelig, lærerig og spændende lejr
Ulve hilsen
Akela 23983717, Raksha, Nikoline, Matilde, Mia, Ida Pudmini, Phao, Kaa 24667968

Jeg_________________kommer med på Kokkemærke lejr.
Vi vil gene hjælpe med transport til Rema 1000 i Holstebro lørdag, vi kan have __stk. ulve incl. egen ulv
Vi vil gerne bage ___ 25 boller
Telefonnr. til kontakt under lejren mor_________________, far_________________
Forældre underskrift____________________________

