Nyhedsmail - September 2019
Prinsesse Benediktes træ i Ermelunden
I anledning af Prinsesse Benediktes fødselsdag, plantes et træ i Ermelunden tæt ved den
nyindviede Jaboree sten. Spejdergrupperne er inviteret med til denne begivenhed, hvor Benedikte
selvfølgelig også er med til arrangementet.
Søndag d.29.september kl.14.00
Man tilmelder sig her...
Der er kort svarfrist for tilmeldingen lukker torsdag d.26.sep og der er kun et begrænset antal
pladser.
Det er dog nødvendigt at deltage sammen med en forælder, da det ikke er jeres sædvanlige
spejderledere der er tilstede til arrangementet.
Spejderbladet og andre blade
Husk at vores eget spejderbladet med programmet for din gren findes i hytten.
Læs og bladet online her
Derudover kan du få korpsets spejderblade, "Spejdersnus" for de yngste og "TRACK" for de ældste.
Du finder dem også i hytten
Juletræssalget 2019
I december og slutningen af november sælger vi træer ved hytten. I løbet af oktober får I tilsendt
et elektronisk ark, hvor I kan skrive jer på.
Alle familier skal deltage med mindst en valg.
Vi glæder os til en fantastisk juletid :)
Indsamling af præmier
Vi har tradition for at sælge tombola lodder under juletræssalget. Til dette har vi brug for
præmier. Allerede i oktober måned går vi ruter på Ordrupvej, Jægersborg Allé og Lyngby
Storcenter for at indsamle præmier.
Har du tid til at tage en rute, så skriv til gruppeleder Christina Vest 1klampenborg@gmail.com
Hvis du har et firma der vil donere præmier (produkter, gavekort, logo varer, t-shirts, drikkedunke
osv.) så tager vi også meget gerne imod dette.
Billeder fx. fra Juniorvandring, Tropstur og Gruppedag på Vidnæsdam
Følg med på Facebook:
Der er både et forældre-intra rum du kan blive medlem af klik her...
Og en fanside du kan følge. klik her...

Følg med på Instagram:
Her kan du både følge med i den daglige "Story" eller det ugentlige opslag.
Følg os med @1klampenborg
Spejdernes aften i Spejder Sport
To gange om året inviterer Spejder Sport alle spejdere til en særlig god dag i den lokale Spejder
Sport butik.
Næste arrangement er torsdag den 3. oktober 2019, hvor alle Spejder Sport butikker holder åbent
kl. 18.00-20.00.
Man får 20% rabat på alle ikke-nedsatte varer

