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Årets gruppesommerlejr går til Næsbycenteret ved Glumsø. Næsbycentret ligger i et af de 
smukkeste områder på Sjælland, på vejen mellem Sorø og Næstved. Susåen og Tystrup-
Bavelsesøerne er lige i nærheden, og der er masser af skov og flotte landskaber rundt om. 
Næsbycentret er en pragtfuld naturgrund, med plane og gode teltpladser, et kuperet 
aktivitetsterræn og en meget smuk lille sø, der giver mulighed for masser af 
vandaktiviteter. Du kan læse mere om Næsbycentret på www.naesbycentret.dk 
Troppen og juniorerne tager afsted lørdag den 28. juli, mens minierne rejser den 31. juli. 
Alle vender hjem lørdag den 4. august. 
Grunden til at vi har valgt netop denne periode er at spejdere jorden rundt den 1. august 
om morgenen fejrer spejderbevægelsens 100 års jubilæum. På Næsby Centeret vil der 
den 1. august være over 1000 spejdere, så det bliver garanteret en rigtig god oplevelse. 
Nu skal det ikke kun handle om jubilæum. Vi skal selvfølgelig også lave en masse andre 
spændende spejder aktiviteter. 
Prisen for årets sommerlejr er 1000,- kr. for spejdere og juniorer, mens prisen for minier (5 
dage) er 600,- kr. Sidste frist for tilmelding og betaling af 1. rate er den 16. maj. 1. rate er 
500,- kr. for spejdere og juniorer hvoraf 350,- kr. er bidende. 1. rate for minier er 300,- kr. 
hvoraf 250,- er bindende 
2. rate på 500,- for spejdere og juniorer, 300,- kr. for minier betales senest den 27. juni. 
Ved afbud inden 14. juli tilbagebetales det indbetalte sommerlejrkontingent minus den 
bindende indbetaling. Ved afbud efter den 14. juli kan tilbagebetaling ikke påregnes. 
 
Vel mødt til sommerlejr i uge 31. 
Lederne. 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding til Stifindernes gruppesommerlejr: 
 
Navn:_____________________________________ 
 
Tilmelder sig til årets gruppesommerlejr på Næsbycentret. 
 
� Trop + junior 28/7 – 4/7 2007 (Pris 1000,- kr. heraf 350 kr. bindende) 
� Minier 31/7 – 4/7 2007 (Pris 600,- kr. heraf 250 kr. bindende) 
 
Eventuelle bemærkninger:_________________________________________ 
(Oplysningssedler udleveres til lejrdeltagerne ca. 1, juni og skal være afleveret senest 
14/7.) 
 
Forældre underskrift:___________________________ 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dags dato ____ / ___ - 2007 
 
Modtaget kr.:__________ som betaling af 1. rate for Stifindernes gruppesommerlejr 2007 
 
Kvittering: __________________________________ 


