LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 4 – feb.12
Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954

Kære Gildespejdere.

Med dette nyhedsbrev vil jeg gerne ønske GODT NYTÅR og dermed GODT GILDEÅR 2012.
Det kommer udelukkende til at handle om årets helt store spejderoplevelse, nemlig den fælles 2012
spejderlejr ved Holstebro.
Det er ikke et forsøg på at lave en ny 2012-information, men kun for at samle de vigtigste informationer
som kan være relevante for Gildespejderne. Det betyder også, at de mest omfattende og aktuelle
oplysninger stadig findes på lejrens officielle hjemmeside - spejderneslejr2012.dk.
HVEM, HVAD, HVOR for 2012-lejren for Gildespejderen og andre interesserede.
Tid og sted:
Lørdag den 21. - søndag den 29. juli 2012 ved Holstebro.
Økonomi:
Som deltager på lejren kan du arbejde fuldtids, eller hjælpe til i et forud aftalt antal timer pr. dag, som du
har angivet på "jobberregistreringen" jfr. nedenfor.
Hvad angår betaling for deltagelse i lejren er der mange forskellige muligheder. Vi henviser til det
officielle takstblad, som du kan se sidst i dette nyhedsbrev.
Tilmelding:
Tilmelding til Flexlejren (det hedder lejren for hjælpere) kan kun foretages på lejrens hjemmeside.
Blanketten ser ud til at være nem at udfylde, men du skal være opmærksom på, at du - hvis vi skal bo
sammen på lejrpladsen - i feltet Plads, som fællesreference skal skrive: DBS-Gildespejder. Det er
vigtigt, at vi skriver det ens, da samkøringen af pladsregistrering sker elektronisk.
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Bespisning:
Som det fremgår af hjemmesiden er der mange forskellige muligheder for bespisning. F.eks. kan man jo
selv stå for morgenmad og frokost og købe sig til de varme måltider, hvis man da ikke også selv vil lave
dem. Der bliver forskellige spisesteder: restauranter – cafeer – der kan også købes spisebilletter – og
sikkert også mulighed for at tage maden med tilbage til campingvogn/telt.
Lejrjob:
På hjemmesiden kan du se en beskrivelse af alle de job der udbydes på lejren. For hvert job finder du en
nøje beskrivelse af indhold og kvalifikationskrav. Der er job indenfor følgende områder:
•
•
•
•
•

Aktiviteter
Medier
Servicesektor, herunder butik – supermarked – kiosk – isboder – pølsevogne – minimarkeder –
chaufører og meget andet
Sundhed og beredskab
Teknik og drift

På blanketten "Jobberregistrering" kan du tilmelde dig det/de job du ønsker at udføre. Husk også at
angive hvor mange timer du ønsker at jobbe om dagen.
Børneattester:
Det er besluttet, at det arbejdende folk på lejren skal udfylde en børneattest, hvilket vi kun kan tilslutte
os. Attesten kan findes på 2 måder. Enten ved at bede mig sende den som vedhæftet fil på mail eller gå
ind på korpsets hjemmeside under blokken intern – dokumentdatabasen – blanketter – børneattest.
Blanketten udfyldes og underskrives, sendes til korpskontoret, som underskriver som rekvirerende
myndighed/forening. Blanketten returneres til korpskontoret til opbevaring, så har vi dem også til en
anden god gang, vi hjælper korpset på en eller anden måde. Det koster lidt arbejde og et frimærke.
Flexlejren:
Hvis I på lejrens hjemmeside finder kortet over lejren, finder I den største del af flexlejren i det
nordvestlige hjørne. Farven er lyserød, men det er svært at se. Den støder op til gul og blå bydel. Nogle
enkelte specielle job kræver at man bor et andet sted på lejren.
Lejrmesser:
I februar måned afholdes der flere steder lejrmesser.
Messerne foregår disse steder:
Lørdag den 4. februar kl. 11-16: Lejrmesse i Kløverhytten, Teglværksvej 11, Slagelse
Søndag den 5. februar kl. 11-16: Lejrmesse på Hammerum Skole, Hammerum Hovedgade 2, Herning
Søndag den 12. februar kl. 11-16: Lejrmesse på Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2, Aalborg
Lørdag den 25. februar kl. 11-16: Lejrmesse i C Cafe, Randalsvej 8, Fredericia
Søndag den 26. februar kl. 11-16: Lejrmesse i Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, København SV
På messerne vil du kunne finde repræsentanter fra lejrens hovedudvalg, som står parat til at hjælpe,
vejlede og svare på spørgsmål som fx:
- Hvordan bor man på Flexlejren?
- Hvor skal lejren ligge?
- Er der varmt vand i bruserne?
- Må du have gæster med?

Side 2

Danske Baptistspejderes Landsgilde, LANDSGILDENYHEDSBREV februar 2012
I løbet af dagen kan du fx møde spejdere fra dit kvarter, deltage i konkurrencer, få en forsmag på
aktiviteterne på Spejdernes Lejr 2012, finde dit lejrjob, besøge børneparkeringen for jobberbørn og prøve
en af deres aktiviteter, holde en pause i caféen samt tage beslutninger om, hvordan netop din lejr skal
forme sig.
Et par dage inden hver messe vil dagens endelige program blive offentliggjort på www.2012.spejderne.dk,
men vi kan allerede nu afsløre, at lejrledelsen samt et par af udvalgene vil være faste programpunkter på
hver messe. Derudover vil vinderne af dagens konkurrence blive udtrukket kl. 15.45.
Øvrigt:
Skulle der være nogle, som har specielle ønsker eller ideer til, hvordan vi kan gøre deltagelsen til også at
være en Gildeoplevelse, kan man rette henvendelse til undertegnede.

Med gildehilsen
Jytte Kjølby
Landsgildemester
Kjolby(at)dbs.dk

Takstblad november 2011
Deltagere
Prisen dækker transport (rejserefusion), lejrplads,
forplejning, aktiviteter
Fuld lejr (6-8 døgn): 1775 kr. – ens pris for alle over 6 år
Deltid:
2 døgn: 815 kr.
3 døgn: 1065 kr.
4 døgn: 1315 kr.
5 døgn: 1565 kr.

Særlige botilbud
Hostel/sovesal 150 kr. pr. overnatning
Beboelsesvogn
Enkeltværelse 450 kr. pr. overnatning
Dobbeltværelse 400 kr. pr. person pr.
overnatning

Fuldtidsjobbere, der bor i Flexlejren
Prisen dækker lejrplads, forplejning samt nogle
aktiviteter.
Fuld lejr 1300 kr.
Forlejr Gratis
Efterlejr Gratis

Øvrige
Lederbørn under 6 år betaler 200 kr. – det dækker
lejrplads, forplejning samt nogle aktiviteter
Lederbørn over 6 år – samme pris som andre
lejrdeltagere – det dækker transport, lejrplads,
forplejning, aktiviteter
Jobberbørn under 6 år 200 kr.- dækker lejrplads og
forplejning.
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Flexlejren
Prisen sammensættes af en betaling pr. overnatning
pr. person plus en betaling for telt, campingvogn og
evt. el tilslutning.
Pris pr. person - pr. overnatning
under 6 år 0,00
6-10 år 45,00
Over 10 år 100,00
Campingområde - pr. overnatning
El 40,00
Telt 25,00
Campingvogn 25,00

NB! Der er en særlig pris for fuldtidsjobbere på 1300 kr.
for lejrplads og forplejning i hele lejrperioden.
Bemærkninger
- En fuldtids-jobber betaler 1300 kr. Det dækker ikke
transport, og der ydes ikke rejserefusion.
- En fuldtids-jobber kan enten bo i flexlejren eller
sammen med sin gruppe i et af lejrens kvarterer.
Prisen er den samme, dog skal der betales ekstra
for campingvogn eller eltilslutning i flexlejren.
- Hvis man deltager i flere korte lejrperioder, skal
der betales fra første til sidste lejrdag.
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