Nyhedsmail Juni 2019
Sommeren nærmer sig og vi er ved at have afslutning i de enkelte grene. Men helt særligt i år
holder vi også en fælles afslutning for alle vores spejdere…

Fælles sommerafslutning for alle grene
Alle spejdere inviteres til fælles afslutning:
Tirsdag d.18.juni - kl.18.30-20.00
Lederne fra alle grene er gået sammen og har forberedt et spejdermøde med aktiviteter for alle
vores spejdere i alle aldre. Vi slutter af med at spise kage og riste pølser på bålet.
Aktiviteterne foregår ved hytten.
Tilmelding: du tilmelder dig via linket her…
Afbud:

husk det nu …

Medbring: Fornuftigt fodtøj og spejderuniform + tørklæde
Mødested: Spejderhytten

T-shirt og Kasket som ”sommeruniform”
Det er blevet sommer og varmt i vejret. Du kan købe vores officielle T-shirts og Kasket på
hjemmesiden i vores shop”. Farven er tyrkis og findes i mange størrelser.
GÅ til SHOPPEN her…

Pølseristning - Sæsonstart i august
Onsdag d.21.august - kl.18.00-20.00
Vi starter året med Pølseristning i Ermelunden. Både spejdere, forældre og søskende må være
med.
Det er oprykning imellem grenene. Dem der skal rykke op til næste alderstrin og derfor starter til
spejder på en ny ugedag, får besked om det på forhånd.

Mødedage for næste sæson
·
·
·
·

Familiespejd (3 år til 0.klasse) - søndag en gang om måneden
Mikro: 1. klasse (7-8 år) - ugedag ikke fastlagt , kl.17.15-18.30
Mini: 2.-3. Klasse (8-9 år) - mandag kl.18.30-20
Junior: 4.-5. klasse (10-11 år) - tirsdag kl.18.30-20

· Trop: 6.-9. Klasse (12-16 år) - torsdag kl.18.30-20.30
· Klan: 16-23 - onsdag kl.19-21
Vi mangler desværre mikroledere og mikroassistenter. Alle der kunne være interesseret i at give
en hånd med mikroerne kan kontakte gruppelederne på mail 1klampenborg@gmail.com

Flere aktive forældre
Vi søger flere aktive forældre. Du kan melde dig til via følgende to links..
Arbejdsdage 2019
Hjælp til arrangementer 2019

Kontingent for næste sæson
Næsten kontingentopkrævning er 1.juli og gælder for sæsonen 1.juli til 31.december.
Ønsker du ikke længere at være spejder, beder vi dig udfylde en udmeldelsesblanket inden 1.juli,
da du ellers kommer til at optage en plads for en på ventelisten.

