Nyhedsmail April 2019
Lodsalget
I er godt i gang med at sælge lodder. Alle har fået udleveret enten 10 eller 20 lodder.
Pengene for dine lodder skal indsættes på hjemmesiden, det gøres her…
Husk at alle lodder skal være solgt inden 31.maj.
Årets supersælger
Ligesom øvrige år, hædrer vi den spejder som har solgt flest lodder. Andre år har det været
Max, Isabella og HC som blev udnævnt til årets supersælger med hhv. 80, 150 og 100 solgte
lodder. Sidste år blev det juniorgrenen som fik solgt flest lodder og fik som præmie et ”ekstra
hyggeligt hyggemøde” i foråret. Lige nu er det tæt løb mellem dem som har solgt flest lodder,
så …
Ønsker du flere lodder, så skriv til 1klampenborg@gmail.com
Fælles arrangementer det næste halve år
Tirs.d.23.apr Sankt Georgs-parade
Tirs.d.18.juni Fælles sommerafslutning for alle grene
Ons.d.20.aug Pølseristning, sæsonstart
Sankt Georgs-parade
Tirsdag d.23.april er der den årlige Sankt Georgs-parade. På denne dag afholder
spejdergrupperne landet over parade for alle spejdere i sin egen gruppe. Vi samler altså
Familiespejd, Mikro, Mini, Juni, Trop, Klan og ledere for at høre sagnet om Sankt Georg, årets
spejderbrudskab og aflægger spejderløftet.
Vi mødes kl.18.00 ved spejderhytten og går i samlet flok ud til Ulvedalene. Vi er tilbage ved
hytten kl.20. Her bliver der serveret Pølsehorn og saft.
Vi har brug for 10 forældre som bager 20 Pølsehorn hver.
Arrangementet kræver ikke tilmelding, men vi vil meget gerne have afbud hvis du ikke kan
komme.
Forældrehjælp
Vi har oprettet 2 Google-ark hvor man kan skrive sig på som hjælper på vores
arbejdsweekender, eller som hjælper til arrangementer i løbet af året. En hjælp kan f.eks.
være at bage pølsehorn til Sankt Georgs-paraden
Gruppeturen i maj er flyttet
Grundet manglende resurser som det kræver til planlægning og afholdelse af en større
gruppetur i foråret, har vi valgt at rykke arrangementet.
Dog vil der være andre arrangementer i den weekend for de enkelte grene. Hør mere om det
hos jeres ledere…

Sommerlejr
Tilmeldingerne er åbne for årets sommerlejre, og lederne ser meget gerne at de får enten
afbud eller tilmelding til vores arrangementer.
Husk at du skal være logget ind for at tilmelde dig vores arrangementer
Sommerlejr for Mini -->
Sommerlejr for Junior -- >
Sommerlejr for troppen -->
Derudover skal rigtig mange af vores Klanspejdere på Verdens Jamboree i Nord Amerika.
Klanspejderne har sparet mange tusind kroner op de seneste par år for at kunne deltage i den
eksklusive spejderlejr. Det er spejdere mellem 14 og 18 år. Næste Jaboree er i 2023 i Korea for
alle 14-18 årige.

