1. HELSINGØR GRUPPE
DET DANSKE SPEJDERKORPS
www.1helsingor.dk

Gruppeweekend 2021
Lørdag den 21. august kl. 9.30 til søndag den 22. august kl. 14.00
(forældre og søskende inviteres til søndag kl 9.30)

lørdag:

Alle spejdere MØDER PÅ GURREDAM Spejdercenter kl. 9.30
Vi skal selvfølgelig være ude, så du skal medbringe weekendudstyr til udendørs aktiviteter/overnatning, samt MADPAKKE til frokost lørdag.
Vi slutter dagen af med lejrbål, hvor Kronborgmærkerne bliver
overrakt.

søndag:

Alle forældre og søskende møder på Gurredam kl. 9:30

GL Linda Carlsson | 61 33 01 54 | linda@1helsingor.dk
GL Markus Noach Bräuner (PP) | 22 41 55 07 | pp@1helsingor.dk

Vi inviterer hermed alle spejderforældre og søskende
til at deltage i den årlige Gruppedag på Gurredam Spejdercenter

søndag den 22. august kl. 9.30 - 14.00
Kom og vær med til årets gruppedag, hvor vi bla. skal på spejderløb.

09:30

Alle spejdere, forældre og søskende mødes på Gurredam (Gurrevej 332) rundt
om flagstangen, hvor vi hejser flaget og byder velkommen og fortæller om dagens program
OBS: Det tager ca. 15 min at gå fra P-pladsen ned til hytten - kom endelig i god tid

09:45

Starter dagens spejderløb som er for spejdere og deres familier

11.45

Frokost - husk tæppe, madpakke, drikkevarer og spisegrej til egen familie

12.30

Er vi klar til dagens store begivenhed - nemlig uddeling af årsstjerner og mødeknapper efterfuldt af den store oprykning af spejderne mellem grenene

13:30

Kaffe og kage og måske en spejder eller to på slap line

(Vi håber så mange forældre som muligt vil bidrage med kage til fælles kagebord,
så lover vi at sørge for rigelige mængder af kaffe/the og saftevand)
14:00

Mødes vi igen rundt om flagstangen og siger tak for i dag

Husk tilmelding via medlemsservice
Der er kun én tilmelding, der dækker både lørdag
og søndag - Tilmeldingsfrist d. 11. august

GL Linda Carlsson | 61 33 01 54 | linda@1helsingor.dk
GL Markus Noach Bräuner (PP) | 22 41 55 07 | pp@1helsingor.dk

