Kære storspejderforældre!
Her får I en række oplysninger om kommende ture og arrangementer. Det er vigtigt, at I læser sedlen
hurtigt og forholder jer til den, da nogle af tilmeldingsfristerne er ret tæt på.

SpejderEvent
SpejderEvent er et arrangement, hvor grønne og blå spejdere fra Horsens Kommune mødes og laver fede
aktiviteter sammen. SpejderEvent er fra fredag d. 10/9 til fredag d. 11/9 og prisen er 125kr. Tilmeldingen er
åben på hjemmesiden og lukker torsdag d. 2/9.

Kollektiv uge
Storspejdere har i uge 40 mulighed for at tage mærket ”Kolle Kolle”. Det
bliver helt præcis fra søndag d. 3/10 efter aftensmad til fredag d. 9/10,
hvor de slutter inden frokost.
Mærkebeskrivelse:
”For at få mærket skal man bo med sin gruppe/patrulje i spejderhytten.
Det må ikke være i en ferie. Man skal i løbet af ugen gå på arbejde/i
skole, gå til diverse fritidsaktiviteter, lave lektier, købe ind, lave mad
etc. Kort sagt skal man med sine spejdervenner få en uge til at fungere
sammen i hytten.”
Som I kan læse, består mærket i, at storspejderne har nogle kollektivdage
sammen. Det betyder, at de er sammen i spejderhytten over et antal døgn, hvor de skal klare de praktiske
gøremål selv. Det betyder at storspejderne som en del af mærket skal lave madplan, aktivitetsplan, indkøb
osv., som godkendes af deres ledere. Spejderne skal stadig passe deres skole og tage til deres øvrige
fritidsaktiviteter i løbet af uge. Der skal selvfølgelig også laves lektier i løbet af ugen, derfor vil 1 time om
dagen være en leder som lektiehjælper. Derudover kan de altid komme i kontakt med mindst én af deres
ledere (vi bor begge tæt på hytten).
Prisen bliver cirka 400 kr. (som bl.a. dækker forplejning til hele ugen) og tilmeldingen åbner i løbet af
september, men vi skal bruge en forhåndstilkendegivelse i en SMS til Frederik på 24 63 92 32, hvor I skriver
om dit/jeres barn vil/må deltage eller ikke vil/må deltage. Forhåndstilmelding senest søndag d. 5/9.
Bemærk at det IKKE er den endelige tilmelding!

PLan-kursus
I efterårsferien har storspejderne mulighed for at deltage på et PLan-kursus. Et PLan-kursus er et
spejderkursus for de 12-16-årige (dem der bliver 12 år i 2021), hvor de får en masse fede og lærerige
oplevelser, samme med nye spejdervenner fra hele landet. Kurset koster cirka 2000 kr., men både
kommunen og Karen Jeppe Gruppe giver et tilskud, så så mange som muligt får mulighed for at tage af sted
- det betyder at egenbetalingen bliver 600 kr., som betales via vores hjemmesiden. Tilmeldingen er åben på
vores hjemmeside og sidste chance for at tilmeldes sig er tirsdag d. 31/8. Mere information om kurserne
kan findes på dds.dk/artikel/plan-12-16-ar eller ved at skrive til Frederik.

Fenrisløbet
Sidste weekend i oktober, specifikt fra lørdag d. 30/10 til søndag d. 31/10 har storspejderne mulighed for at
deltage på Fenrisløbet, der er et stort natløb for spejdere fra hele Danmark. Man går højest 20 km og løser
en masse sjove opgaver sammen med sin patrulje, så alle kan være med. Løbet koster 260 kr., hvis jeres
barn/børn gerne vil med, så skriv til Frederik på 24 63 92 32, så laver jeg en samlet tilmelding og deler
spejderne op i patruljer. Der er et begrænset antal pladser på Fenrisløbet - så man skal reagere hurtigt, som
udgangspunkt inden onsdag d. 1/9. I betaler efterfølgende på vores egen hjemmeside. Mere information
om løbet kan findes på fenrisløbet.dk.

Juletur
Årets juletur bliver i Gammelstrup Hytten fra fredag d. 26/11 til søndag d. 28/11 og tilmeldingen åbner
senere på efteråret, men sæt kryds i kalenderen allerede i dag.

Kommende spejdermøder
Følgende spejdermøder kommer ikke til at foregå på Bøgevangsgade:
- Onsdag d. 1/9: Hammersholm på parkeringspladsen
- Onsdag d. 8/9: Bygholm Park på parkeringspladsen
- Onsdag d. 22/9: Åbjergskoven ved Horsens Orienteringsklub
Venlig hilsen
Tony, Henrik og Frederik

