
Lørdag den
25. maj 2019

Spejder i vildmarken

Er du klar til SpejderEvent 2019? 

På SpejderEvent 2019 skal vi ud i vildmarken, hvor vi skal  undersøge om spejder-skills
mon også duer i vildmarken. Vi skal skaffe mad, og vi skal kunne overleve og klare os 
selv.

Såååå vær klar til at tage i vildmarken sammen med dine spejdervenner.

Der bliver masser af vilde, spændende og ikke mindst sjove aktiviteter, og 
der er brug for spejderhåndelag, styrke og mod for at klare sig i vildmarken. 

Vi mødes til turen i vildmarken på Langmarksskolen i Horsens, lørdag den 25. maj kl. 8.30 
klar til en vild vovet og virkelig spændende vildmarkstur.

Program:
08.30 – 09.00: Fælles opstart 
09.00 – 12.30: Vi øver spejderfærdigheder
12.30 – 13.30: Frokost, de yngste får lidt længere pause
13.30 – 15.30: Afsted til vildmarken
15.30 – 15.45: Afslutning for Mikro/Spirer/Bæver/

Minier/Ulve/Smutter
16.00 – 19.00: Junior/Spejder/Senior 

fortsætter i vildmarken 
19.00 – 20.00: Måske får vi skaffet mad?
21.00 – 22.00: Lejrbål
22.00 – 24.00: Natløb 
08.00 – 09.00: Morgenmad og farvel til 

Junior/Spejder/Senior

Spejderhilsen arbejdsgruppen fra
De grønne Piger, DDS og KFUM i Horsens kommune

SpejderEvent Horsens 2019



Vigtige oplysninger
Tilmelding på hjemmesiden

Mikroer/Spirer/Bævere/Minier/Ulve/Smutter 6-10 år 
deltager kl. 08.30 – ca. 15.45. 
Vi slutter ved Langmarksskolen i Horsens. Pris 75 Kr. 

Juniorer/Spejdere/Seniorer 10-18 år deltager kl. 08.30 – 09.00 
Vi slutter søndag med morgenmad, Langmarksskolen i Horsens. Pris 125 Kr.

HUSK
Alle: Spisegrej og drikkedunk. 

Overnattende juniorer/Spejdere/Seniorer: Personligt lejrudstyr samt 
teltstænger og presenning til bivuak og en trangia pr. 3-4 tilmeldte.

Vi sørger for fælles frokost og snacks til alle og aftensmad og morgenmad 
til de ældste spejdere, der overnatter

Vi mødes på Bøgevangsgade 8.10, og går samlet til Langmarkskolen.

Spejderhilsen
Pigespejderne, DDS og KFUM i Horsens kommune
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