
Sommerferie 2017 
Fælles afslutning 
I Søborg Gruppe slutter spejderåret med en fælles afslutning for bævere, ulve, junior-, trops- og 

seniorspejdere. Den finder sted ved Kælderen tirsdag d. 13. juni i tidsrummet 17:30 til 19:30. Her skal vi 

spille alle mulige spil, og lave lidt mad over bål. Der er ingen garanti for, at alle bliver mætte, men alle vil få 

tilbuddet om at lave lidt mad til sig selv. 

De, der skal med på Spejdernes Lejr, vil få lejrmærke og lejrarmbånd udleveret. Lejrarmbåndet skal bruges 

til betalinger på lejren, så forældrene må gerne komme forbi ved afslutningen, og få en kort forklaring på, 

hvordan det bruges. Der bliver udsendt mere information om lejren senere. 

Vi skal naturligvis være udendørs, så tag tøj på efter vejret. 

Fælles opstart 
Sommerferien er for alvor slut når vi i Søborg Gruppe har fælles opstart for alle enheder og deres familier 

onsdag d. 23. august fra 17:30 til 19:30 ved Kælderen. Dette kommer til at foregå helt som det plejer. For 

de, der ikke har været med før, kan dette beskrives med følgende tre punkter: 

 Fælles buffet, hvor hver familie tager en ret med. Der vil være mulighed for at få vand og 

saftevand, og mulighed for at købe sodavand og øl. Husk at tage bestik og tallerkner med, og også 

gerne et tæppe at sidde på. 

 Auktion over glemte sager. Hvis du ikke har fået alle dine stumper med hjem før sommerferien, 

eller fra Spejdernes Lejr, har du mulighed for at tage dem her. Ellers vil de blive solgt til 

højestbydende. Tag derfor en håndfuld mønter (eller sedler) med, hvis du vil købe et ekstra sæt 

regntøj, for der er kontant afregning. 

 Oprykning. En del af de spejdere, der skal skifte enhed, skal gøre det denne dag. Det gælder, hvis 

man begynder i 2. (og skal være ulv) eller i  4. (og skal være 

juniorspejder). Opsrykning mellem troppene sker på et 

tropsmøde. 

Husk, at vi skal være ude, så tag tøj på efter vejret. Der skal ikke 

meldes til eller fra, man kommer bare. 

 


