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Spejdere, (3. kl.- ) 
 

Vi skal tit være ude, 
så HUSK altid at have udetøj med/på. 

 

Januar 
 

Onsdag d. 8. Fællesmøde – Mini olympiade   
     

Onsdag d. 15. Patrulje opgaver over emnet ”Klar dig selv” 
   Fællestid med sang 
 

Onsdag d. 22. Patrulje dyst/opgaver - Klar dig selv  
  

Onsdag d. 29. Patrulje dyst/opgaver - Klar dig selv 

 
Februar 

 

Onsdag d. 5. Patrulje dyst/opgaver - Klar dig selv 
    

Onsdag d.  12. VINTER-FERIE 
    

Onsdag d. 19. Patrulje opgaver over emnet ”Orientering og Natur” 
       

Lørdag d.  22. Vinter-weekend med Tænkedag og fastelavn   
Søndag  d. 23. Se seddel udleveret sammen med dette blad 
 
Onsdag d. 26. Patrulje dyst/opgaver - Orientering og Natur  

  
Marts    

 

Onsdag  d. 4. Patrulje dyst/opgaver - Orientering og Natur 
       

Onsdag d.  11. Patrulje dyst/opgaver - Orientering og Natur 
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Onsdag d.  18. Byggeri 
 

Onsdag d.  25. Byggeri 
   Vi pakker grej til Reepark 
 

Fredag d.  27. Ree Park weekend dyst – for dem, der er gamle nok  
Søndag  d. 29. Info udleveres senere på seddel 
 

April 
 

Onsdag  d. 1. Fællesmøde – vi nærmer os påske 
        

Onsdag d.  8. PÅSKE- FERIE 
 

Onsdag d.  15. Bål og primimad 
 

Onsdag d.  22. Bål og primimad 
 

Onsdag d.  29. Bål og primimad 
   Vi laver indkøbsliste    
 
 

Maj  
 

Onsdag  d. 6. Lang aftensmadsmøde – 3 retter 
   Vi mødes kl. 17    
 

Sommerlejr for troppen i Sverige uge 28  
(tilmeldingsseddel følger i næste uge) 
 
Vi skal afsted lørdag d. 4. juli og kommer hjem igen 
lørdag d. 11. juli 2020. 
Pris: 2.800 kr./person 
(Prisen er estimeret til 5000 kr./person, hvortil gruppen yder 
et tilskud på 2.200 kr.) 
 
Da turen foregår langt hjemmefra, er det vigtigt, at børn og voksne kender hinanden så godt 
som muligt, inden vi tager afsted. Derfor stiller vi også følgende betingelser, som du skal 
opfylde for at komme med: 
 

1. Du skal have været medlem hos Vejlby sammenhængende i min. ½ år 
inden 1. april 2020. 

2. Du skal være mødestabil.  
3. Du skal deltage i minimum 3 træningsture i foråret 2020. 
4. Har du ikke været med på sommerlejr her i 2019, skal du 

deltage i samtlige overnatningsture inden lejren. 
5.  Kontingent skal være betalt.  


