Invitation og tilmelding til
Tjekkiet Sommerlejr 2021
Bindende tilmelding for Trop og Junior samt foreløbig tilmelding for Mini d. 1 nov

Hvad er det for en fed tur vi skal på næste sommer?
-

-

Troppen skal afsted til Tjekkiet d. 28. juli til d. 7. august 2021.
Mini og junior skal afsted d. 31. juli til d. 7. august 2021.
Det bliver en tur til det nordlige Tjekkiet for hele gruppen (desværre undtagen
mikroerne)
Det bliver en anderledes sommerlejr fordi vi får oplevet en masse stor flot natur og en
masse aktiviteter som vi ikke kan lave herhjemme. Men det bliver en lejr som vi
plejer, da hverdagen, teltene og hyggen om lejrbålet bliver den samme :)
Mini og Junior kører sammen i en stor bus (10-12 timer) frem og tilbage. Troppen
tager tidligere afsted med tog og kører hjem sammen med os andre.

Hvad er det næste du skal gøre for at din spejder kan komme
afsted?
-

-

Der er forældremøde, hvor du vil få mere information og muligheden for at få svar på
alle dine spørgsmål og møde de ledere der skal med på turen for alle grene d. 28.
september 2020 kl. 18 på Birkeholt (minierne bliver underholdt imens forældrene er
til møde)
Tilmeldingen er senest d. 1 nov. Det er en bindende tilmelding for trop og junior (dvs.
egenbetaling skal indbetales) og en foreløbig tilmelding for minier (dvs. bindende
tilmelding bliver d. 1 marts)

-

Hvorfor lige Tjekkiet?
Området/byen hedder Miletin (Jičín District) og ligger i den nordlige del af Tjekkiet. Området
har ud over nogle spejdercentre en masse flot natur (som ses på billedet i starten af dette
dokument). Området giver os mulighed for at gå på hejk i noget anderledes natur og tage på
aktiviteter som eksempelvis klatring (både klipper og træer), rapelling og via ferrata.
Herunder ses nogle eksempler på nogle lignende aktiviteter vi var på i Arco 2015.

Vi er efterhånden en del ledere i gruppen der er blevet bidt og gode til alt det med klatring.
Tjekkiet et fedt område til at give alle spejderne nogle fede oplevelser med klatring, da vi i
gruppen også selv har anskaffet vores eget klatreudstyr.
Området ligger langt nok væk til at det bliver en lejr ud over det sædvanlige, men ikke langt
nok væk til at vi ikke kan holde en lejr nogenlunde som vi plejer og at vi ikke skal sidde og
blive køresyge alt for lang tid i en bus.
Vi er helt sikre på at dette blive en lejr hverken os selv eller spejderne vil glemme!

Hvad koster det og hvor tilmelder du dig?
Du kan tilmelde dig på følgende link:
Mini, Junior og Klan: https://www.bentbyg.dk/begivenhed/sommerlejr-2021-tjekkiet
Trop: https://www.bentbyg.dk/begivenhed/sommerlejr-2021-tjekkiet-trop
Ledere tilmelder sig på deres respektive grene - hvis i tvivl, tilmeld jer på flokkens link.
I Bent Byg har vi altid haft fokus på pengeskabende aktiviteter for at undgå egenbetaling på
ture. Til denne tur kommer der alligevel til at være en egenbetaling. Selvom vi gik glip af et
par pengeskabende aktiviteter i år grundet COVID-19, regner vi med at komme stærkt igen
næste år både med sankt hans og hjælp til cykelløb. Kontakt os gerne hvis I har en kontakt
eller en god ide til hvordan vi kan lave flere pengeskabende aktiviteter!
Vi har ud fra vores budget regnet os frem til at turen i store tal koster 230.000 kr, hvoraf
egenbetalingen vil udgøre 30%. Troppens egenbetaling er sat højere, da deres aktiviteter på
turen vil koste mere.

Egenbetalingen er som følger:
Mini og Junior: 1000 kr.
Trop: 1500 kr.
Klan: 2800 kr (hvis der spises mad med gruppen)

Hvorfor er det ikke farligt at tage langt væk hjemmefra?
Der er med garanti nogle stykker som sidder og tænker at ”det kan min lille Peter ikke klare
– han får hjemve, bare han går ind til naboen”. Der er ingen tvivl om at det især for mini’erne
er en lang tur, som også går langt væk fra far og mor.
Hjemve vil altid være der – og tilsvarende vil sejren være stor, når at spejderen oplever at
det kan man faktisk godt klare. Bent Byg er ikke den første gruppe som tager mini, junior og
trop med til udlandet – og det er et væsentligt aspekt af oplevelsen at vi netop er så mange
afsted.
Erfaringen fra tidligere lejre i udlandet er at hjemve faktisk er et mindre problem end ved lejre
i Danmark – for alle, inklusiv spejderne, ved godt at far og mor ikke lige kommer forbi og
henter hjem. Lederne vil (selvfølgelig) være der på hele lejren, og der vil være så stort
overskud af voksne at alle børn som får hjemve eller bliver kede af det kan få den omsorg og
det kæmpe kram, som det kræver for at klare det.
Ovenstående er også baggrunden for at vi gerne vil henstille til at:
●

●
●

Familien undlader at kommer på besøg under lejren. Det vil være mange gange
sværere at skulle sige farvel dernede, og der vil udbryde epidemier af hjemve hos
spejder-kammeraterne.
Familien undlader at holde ferie dernede og f.eks. campere i nærheden.
Men husker at sende masser af postkort, jumbo-bøger etc. etc. (vi ledere kan tage
det med i bussen og aflevere det løbende).

Kontakt og spørgsmål
Der er forældremøde d. 28 september kl 18. på Birkeholt, hvor der kommer mere
information og hvor det er muligt at møde alle os ledere der skal afsted og samtidig stille
spørgsmål.
Hvis andre spørgsmål dukker op efter forældremødet kan man kontakte følgende ansvarlige
for hver gren:
Mini: mini@bentbyg.dk Jens: 22911656
Junior: junior@bentbyg.dk Mads: 21152970
Trop: trop@betnbyg.dk Rune: 60806707

Vi glæder os super meget til næste sommer!
Spejderhilsner fra alle lederne i Bent Byg

