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Nu har i'u muligheden for i et
appjdermi 1 ja at dl/rke en ak¬

tivitet.
let er tanken aeci aktivitetscentre

♦

i

at give seniorspejderen lej i- 'hed
til i otteÿda-'e at Fordybe si T i

i

en enkelt oports Tren f. eks.
flyvning eller sejlsport.

Aktivitetscentrene leces af f ag-

-

folk, personer der er speoi- t
kyndige til,, r.etop denne aktivitet.

,

Sammen- mer disse vil hu have mulig¬

hed' for ut tilrettelægge

;it

spe¬

cielle! træningsprogram*
A-center står for aktivitet,
deltagerne er selv aktive.
I denne folder vil Lu se, at der
er mere nyt for seriorspe jdor

.
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Set. Aoorgsleÿr der er kombineret
med hestesport

-

ridning.
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Set. Georgslejr nr« II.

Tid: 2?f juli - 3* august.
Sted: Sydfyn.
Alder: 14 år og opefter.
Betingelser: af kunne svømme.
Pris: kr. 5*~ pr. dag.
Tilmelding: Senest 1' maj til
korpskontoret. C ogiv anta] dage,
Deltagerne klarer selv prov i sn t
,og lejrudstyr ( telt, kogegrej m.m.)
3aml s d e indk øb s tv. r n koor ri i n ere;-,.
Af aktiviteter ska] nævnes,
Frømendsdykning, sejlsport,
fiskeri, tilberedning af egen
fangst, svømning, bygning af tøm¬
t
merflåde, samt hvad der hor mod
vand at gere.
-li
Alt dette oplevet i
å\
et sae jdenr.il je.

Pytterle jr.

JA

Tid: 28' juni - 5' juli.
Sted: Voerladegård pr. Skanderborg.

Fris: kr. 225.Leder: Brik Torm.
Tilmelding: Senest 1' maj til

.

korpskontoret

Af programmet ska] navnes:
Stilskolelektior.er, debatter
og aktiviteter.
nytter"; e jren vil indeholde
?o timei-s ridoundervisning

V

samt en ryttephejk.
lilaske synes -1" arisen er høj,
[men når vi fortæller, at et
ugekursus

Set Georgslejr nr. 12.
Tid: 12' juli - 19’ juli.
Sted: B rotorne pr. Uunke-3 jergby
Pris: So kr.
Leder: Lærer Peter Sejersbøl.
Tilmelding: Senest 1* maj til

Air Scout center.
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Tid: 19' juli - 26' juli.
Sted: Jægerspris.
Alder: 14 år og opefter.
Pri3: 25 kr. incl. een flyve
Flyvning: kr. 5 •- pr. tur, der
flyves med ansv. ledere
Tilmelding: Senest 1 1 maj til

a" en rideskole

koster 3-4oo.- kr., vil du
forstå, at dette er et tilbud.
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korpskontoret.

Af programmet skal nævnes:
Stilskole lektioner, med emner
som livsanskuelse, seksuallære,
lederskab, gruppe samarbejde m.v.
Debatter drejer sig b].a. om
raceproblemet , det femte bud,
den moderne krigsførelse, ung¬
■

korpskontoret.
Deltagerne klarer selv proviant

og lejrudstyr (telt, kogegrej m.m.)
Samlede indkøbsture koordineres.
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Du vil o nleve:
at flyve lydløst som fuglen
at blive pilot - ham der styrer
at virre chauffør på en bil *
noget, som ingen, andre spejdere i
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Skandinavien har mulighed for:
nemlig AI J. SCOUTING.

domsoprøret, narkotika,
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Aktiviteter, indeholder
ori entering, pionering, hejk
på en ny måde, m.v.
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