De Gule spejdere i Danmark
afholder korpsets 25 års jubilæumslejr
Alle gule spejdere inviteres til
stort middelaldertræf på Jamborettepladsen i Rold Skov.
Her vil riddere, skjalde, munke,
skønjomfruer og andet godtfolk
stimle sammen til som- merens hovedbegivenhed. Vi
skal sammen opbygge en hel middelalderlandsby og dyste i spændende aktiviteter. Spejderne skal etablere stor
middelalderlejr, som ikke er set magen siden Kong Valdemars velmagtsdage. Lejren vil f. eks byde på middelalderspil, øksekastning, bueskydning, ridderlege, enorm
festmiddag, stort middelaldermarked med alverdens boder, smedning, fremstilling af smykker, læderting, buer,
filtning og meget meget mere.
Lejren vil finde sted fra
Lørdag den 04.07.09 til lørdag den 11.07.09
Pris og tilmelding:
Prisen for selve lejren er 700 kr. For bornholmere, sjællændere og fynboer vil der blive arrangeret fælles togtransport med DSB. Prisen for denne er 200 kr. Det vil
altså sige, at prisen for de der benytter fællestransporten
er 900 kr. Vedr. fællestransporten med DSB vil I senere
få oplyst afgangs- og ankomsttider.
Tilmeldingsfrist 15. maj. Tilmeldingen er bindende og
der skal betales a conto 200 kr. pr. deltager inkl. ledere
og medhjælpere: Pengene indsættes på konto.: Reg.
nr.4770 - Konto nr.4772313365. Ved indbetalingen
skal gruppens navn og antal deltagere anføres.
Endelig tilmelding og restbetaling skal ske senest den
15.06.09 - der bestilles T-shirts og mærker ud fra antal
betalende tilmeldte. Der er en ansvarlig for hver gruppe,
der styrer tilmelding.
25 års Jubilæumsfest d. 10 juli
Alle nuværende medlemmer af korpset, passive medlemmer og alle, der igennem tiden har været spejdere, ledere
eller på anden måde været tilknyttet De Gule Spejdere
i Danmark, indbydes til stor jubilæumsfest som gæster.
Alle er velkomne fra kl. 12,00 fredag. Fredag aften vil

der være festmiddag og lejrbål.
Betaling for gæster opkræves på lejren, og der udleveres
kvittering, som skal forevises på forlangende ved banketten / spisningen.
Alle interesserede kan henvende sig til Preben Bjeragger tlf. 24835344 eller lejrchef Margon Sørensen tlf.
22707826 eller 86645536. tilmeldingsfrist helst senest
15/6.
Familie besøg/Gæstelejr:
Der vil i forbindelse med lejren være mulighed for, at
familie og gæster kan komme og campere i afgrænset
område i forbindelse med lejren. Pris pr. døgn 75 kr. pr
person.
Butik og indkøb:
Der vil være mulighed for at købe slik samt diverse souvenirs i en lille butik på pladsen.
Spejderdepotet:
Vil også være at finde på pladsen, så der kan købes diverse spejderartikler. Se hjemmesiden.
I Depotteltet vil du også kunne finde nyheder, der passer til enhver spejders lommepenge.
Ansvarlige:
Korpslejrchef - Margon Sørensen, Jens Langkniv Gruppe - Margon@mail.tele.dk
Assistent - Preben Bjeragger, Fugl Phønix Trop - preben@bjeragger.dk
Økonomi og kiosk - Hanne Sørensen, Jens Langkniv
Gruppe - Margon@mail.tele.dk
Grenlejrledere:
Ulve – Rene Larsen, Ridder Ebbe Trop - renehaupt@
gmail.com
Stifindere – Leif Højvang Nielsen, Grib Skov Trop stifinder-gst@gribskovtrop.dk

Spejdere - Stinus Andersen, Grib Skov Trop – spejdergst@gribskovtrop.dk
Pionere – Signe F. Jensen, Fugl Phønix Trop - fjaelle@
hotmail.com
Madforsyningsansvarlige – Basse, Ridder Ebbe Trop,
samt hjælpere
Depot teltet – Camilla, Kong Valdemar Trop
Redaktør for lejravis - Morten Batting, Kong Valdemar
Trop
Program – Ulve
Ulveprogrammet byder på mange spændende middelalderlege, og selvfølgelig en stor turneringskamp med
egne fremstillede gaffa - sværd.
Ved siden af ulvelejren vil der være lejr for Kaniner/Bævere. Der aftales nærmere, hvad der skal foregå her.
Program - Stifindere
Hvert kobbel skal bygge en lejr med bålplads, huggeplads, brændeskjul etc. Derudover skal
stifinderne lave deres eget middelaldertøj samt fremstille gaffa - sværd.
Hver morgen efter flagparaden vil der være ”Valdemarsløb” - en fortløbende kobbelkonkur-rence med 5 små
poster pr. dag.
Til madlavning bedes koblerne medbringe kobbelkasse
med køkkengrej (inkl. en lille og en stor gryde), et rent
syltetøjsglas med låg samt en stor flad sten pr. stifinder.
Foropgaver m.m
Hver stifinder skal som foropgave lave en fane med fanestang på 120 cm og en flagdug på 30 x 40 cm. Dugen
skal påmales eller påsys et våbenskjold efter eget valg.
Flagdugen skal være monteret med den korte led mod
fanestangen.
Lederne skal også medbringe en fane, men her skal fanestangen være 150 cm og flagdugen 40 x 55 cm.

Program - Spejdere
Kære Spejdere
I indbydes til at deltage i vores
storslåede korpslejr. I spejderlejren skal alle patruljer ligge
samlet i én lejr, og patruljerne ligger sammen 2 og 2.
På lejren skal patruljerne bygge et specialdesignet køkkenbord med forhøjet bålsted. I fælleslejren bygger vi
en flot riddersal med plads til 125 personer - siddende
omkring langbordene.
I løbet af lejren skal I deltage i fællesaktiviteter på korpslejren, arbejde i de workshops der er i lejren, ud på
hike, aftensvømning, holde lejrbål og meget andet. Kort
sagt en masse aktiviteter, hvor vi sammen skal have det
sjovt, få gode oplevelser og lære hinanden endnu bedre
at kende på tværs af grupperne.
Hver patrulje skal medbringe: Et borsving, et sneglebor
ca. 18-22mm, evt. sneglebor i andre dimensioner, et
bredt og et smalt stemmejern.
Hver spejder skal have fremstilet sin personlige middelalderdragt. Det kan være en kofte eller lignende. Gå ind
på www.gulspejder.dk og se billederne fra sidste korpslejr og bliv inspireret.
Vi ses
Nicolaj, Anders, Martin, René og Stinus

Program - Pionere
Planen for pionerlejren lyder på, at alle sjak skal
arbejde og fungere som én stor gruppe, så vi kan
styrke vores sammenhold og ikke mindst vores
samarbejde. I løbet af ugen skal vi bygge en storslået lejr med blandt andet et fælles køkkenbord og
et langbord til at spise ved. Derudover skal vi vel
også imponere med andre fantastiske lejrarbejder?
En overnatningshike er der også på programmet
ved siden af deltagelse i forskellige workshops og
forefaldende opgaver, så det skal nok blive en travl
uge.
Sjakkene må meget gerne, hvis de er i besiddelse
af sådanne, medbringe forskellige effekter, der kan
være med til at sikre den helt rigtige middelalderstemning i vores lejr. Derudover skal sjakkene
medbringe værktøj til både større og mindre lejrarbejde, samt et telt til sjakket. Slutteligt skal sjakkene hver medbringe en presenning, som kan bruges
til at bygge bivuak af.
Vi ses!

Lidt af hvert:
• Hver trop (dem der har) medbringer deres våbenskjold.
•

Alle ledere skal medbringe middelalderdragt
med udsmykning.

•

De enkelte lejre er selvstyrende med deres aktiviteter udenfor hovedlejrens fællesaktiviteter.

•

Husk, kun fantasien sætter grænser.

Post adresse:
Jamborette pladsen
C/o De Gule Spejdere
Gruppenavn + Spejdernavn
Møldrupvej
9520 Skørping

