Nyhedsmail / Juli 2019
Vi ønsker jer alle en god sommer. Mini og Juniorer glæder sig nok til sommerlejren der begynder i
dag. En stor del af vores klanspejdere skal til USA på Jamboree om et par uger, de glæder sig helt
sikkert. Troppen måtte desværre aflyse deres sommerlejr pga for få tilmeldte, og tager på tur i
september i stedet.
I august lægger vi ud med først Pølseristning og dernæst vores "gruppetur" som blev flyttet fra
foråret for at slå det sammen med vores fejring af vores nye hytte Vidnæsdam i Holte.
Arrangementer og datoer
Foreløbig fastlagte arrangementer.
Pølseristning - onsdag d.21.august
Mødes kl.18.00 ved "posemandens hus".
Spejdere i alle aldre er velkomne, samt deres søskende og forældre. Man medbringer selv pølse
etc. men vi sørger for bålet.
Læs mere her....
Gruppetur / indvielse af Vidnæsdam - Lørdag d.31.august
Vi skal til Vidnæsdam og fejre at vi har fået denne nye fantastiske spejdergrund. Der vil være
aktiviteter for spejdere i alle aldre, og de ældste skal overnatte der oppe.
Der er brug for forældrehjælp til tilberedning af mad. Du tilmelder dig og dit barn i tilmeldingen.
Læs mere og tilmeld dig her....
Sensommer adventure / kun for troppen - 20.-22.september
Turen foregår på Sjælland og vi bevæger os fra sted til sted med vores oppakning. Programmet
kommer til at indeholde elementer som: overnatning, o-løb, kanosejlads, madlavning, lejrbål og
sang.
Tilmeldingsfrist 14.august
Læs mere og tilmeld dig her...
Ændring i grenenes og oprykning
I denne sæson prøver vi noget nyt. Vi har besluttet at rykke alderstrin/klasse i vores grene opad. Vi
ønsker at højne niveauet i de yngste grene for at forberede jer bedre på at blive tropsspejdere.
Derfor sker oprykninger ikke længere automatisk efter klassetrin fra tidligere års inddeling.
Mikrospejdere og Minispejdere har fået mail omkring denne ændring og den ændring det
medfører for mødernes ugedag og tid.
Der vil i år derfor ikke være kæmpe oprykning til Pølseristningen. De få der dog skal rykke op fx. fra
familiespejd til mikro, har fået besked om det. Spørg gruppeleder Christina, på mail
1klampenborg@gmail.com hvis du er i tvivl om dette med oprykning/ikke op, men som
udgangspunkt fortsætter du i den gren og den ugedag du har nu, hvis du ikke har hørt fra os.
Du kan se en oversigt over de nye aldersgrænser på hjemmesiden her..., og snart vil I også kunne
læse mere om indholdet og forventninger til vores spejdere for de enkelte grene.

