CENTERLEJR 2014

i Spejdercenter Æbleskoven
UGE 27 (28/6-5/7) - der er åben for tilmelding
Kom og vær med til en centersommerlejr i en pragtfuld natur i en gammel æbleplantage ved
Daugaard Strand.

Billeder fra jubilæumslejren 2013
Hytten er skjult bag træerne i bunden
af billedet til venstre

HVORNÅR:

Uge 27. Fra lørdag den 28. juni til lørdag den 5. juli 2014.

HVOR:

Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, 8721 Daugaard –
300 m fra offentlig badestrand med blåt flag på nordsiden af
Vejle Fjord - se kørselsvejledning på

www.aebleskoven.dk
PRIS:

Hele ugen: 975 kr. pr. person incl. 330 kr. til proviant.
Forhåndstilmeldingsgebyr er 500 kr. pr. gruppe overføres til
konto
nr. 7140 - 1 101 085 Sydbank, Vestergade 2, 8723 Løsning og
husk at skrive centerlejr og gruppenavn.
Målgruppen er juniorspejdere, spejdere, seniorspejdere og
rovere.
Hvis gruppen inviterer bævere og ulve en kortere periode er
prisen 55 kr. pr person pr overnatning uden forplejning og
aktiviteter.

TILMELDING:

Til lejrchefen sammen med forventet antal deltagere.
Foreløbig tilmelding er senest 1. februar og endelig tilmelding
er 1. maj.

SPØRGSMÅL:

Kontakt lejrchef
Bjarne Hestbech, Hovedgaden 72, Næsbjerg, 6800 Varde,
tlf. 75 26 79 77, e-mail: bjhest@c.dk

Der bliver inviteret til informationsmøde først i maj.
Og i fællesskab aftaler vi hvem der medvirker ved lejrbål, gudstjenste/andagt,
temadag og en senioraften, og hvad der ellers er stemning for
Der bliver også et værksted som er et ”frikvarterstilbud”.

Se fotos af tidligere centerlejre på www.aebleskoven.dk

AKTIVITETER:
(L) =Lederstyret

Der tilbydes bl.a. følgende aktivitetsvalgmuligheder:
MEGINJOLLE
Vi skal sejle i meginjolle sammen med en erfaren skipper ved roret og
krydse Vejle Fjord og kikke nærmere på naturen på den anden side.
HAVKAJAK
Vi skal ro en tur i havkajakkerne langs stranden sammen med erfarene
havkajakinstruktører og øver os i forskellige sikkerhedsøvelser.
KANO (L)
I kanoen skal vi sejle en tur langs stranden eller prøve en
forhindringsbane.
TØMMEFLÅDE (L)
Vi bygger en tømmerflåde og bagefter sejler vi en tur langs Vejle Fjord.
BUE/PIL (L)
Vi finder en hasselkæp og snitter den med dolk eller høvl til det bliver en
langbue og bagefter laver vi pile og afprøver på en skydebanen.
GPS/LØB
Vi finder først ud af hvordan GPS’en virker og derefter skal I skal ud og
finde GPS poster. Der er forskellige GPS-løb rundt i Æbleskoven.
KLATRING
Vi klatrer i træer sammen med uddannede klatreinstruktører og på
Æbleskovens klatrevæg. Der er også mulighed for at lave en
forhindringsbane og forhindringsbanedelen er lederstyret.
UD I NATUREN (L)
Naturen er til at bruge og der er mange spændende ting at opleve i
Æbleskoven og ved stranden. Ved lejrens start vælger patruljen mellem 6
naturaktiviteter fx. lav en vejrstation, fuglekasser, naturquiz, krabbefiskeri,
kikke på smådyr.
UDEKØKKEN (L)
Udekøkken er klar og nu mangler vi kokkene, der vi lave en masse
æbleretter, æblekager, æblelækkerier.
PIONERING (L)
Efter udleverede tegninger bygges et større pionerarbejde
HIKE/UDFLUGT
Der er også mulighed for at tage på hike. Vi har to ruter i Hedensted
Kommune. Og der kan arrangeres udflugt, f.eks. til Vejle eller Legoland.
Der er går bus fra Daugaard.
Der bliver også en en temadag. Har I en ide til temaet i 2014?
Vi hjælper også gerne med at arrangere andre aktiviteter

BLIV CENTERCREW:
Er du over 15 år, rover, leder, grøngruppemedlem og frisk på udfordringer? Har du lyst til at tage ansvar, yde dit
bedste, få lov og få gode oplevelser i samarbejde med andre? Vil du gerne hjælpe til med planlægning/afvikling af
forskellige arrangementer/aktiviteter i Æbleskoven? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv en mail eller ring og
fortælle om dig selv, dine spejdererfaringer, og hvad du har lyst til at hjælpe med - STRAKS og gerne
inden 1. februar til Annette Sørensen, annettes8723@gmail.com - tlf. 28 34 06 27

