
Kære spejdere i Stavnsholt Vikingerne. 

Så er samfundet ved at lukke op - og det samme gør vi  

Vi åbner med følgende plan: 

Lørdag d. 6. juni, vil hele gruppen med familie, gå en eller flere ture rundt om Farum sø. 

Vi mødes ved Farum Station kl. 10, og afhængig af hvor mange der har lyst til at gå en tur, deler vi os lidt op. 

Man skal huske drikke og lidt mad, gruppen vil sørge for lidt kaffe/te, kage og guf. Mindste distrance vil være 

10 km. 

Jeg har allerede fået en del tilbagemeldinger om deltagelse. Men de som ikke har taget stilling endnu, må 

meget gerne give besked til Henrik (henrik@tranevig.dk) om hvor mange der deltager, så vi kan få rettet 

indkøbene til. 

Torsdag d. 11. juni er første møde i hytten. 

Her vil ulvene mødes kl. 17 til 18.30, og troppen vil være i hytten fra 18.30 til ...  

Det gør, at vi ikke bliver for mange på grunden/hytten ad gangen. 

Der er selvfølgelig sat sprit op til hænderne. 

Vi anbefaler, at man så vidt muligt har klaret sine toilet-besøg hjemmefra, inden man kommer ned i hytten. 

Dette for at minimere evt. smitte kontakt flader. 

Men skal man, så skal man, og man skal selvfølgelig bruge toilettet hvis det er – vi spritter af efter besøget. 

Så husk ændrede mødetider. 

Torsdag d. 25. juni har vi sidste møde inden sommerferien. 

Sommerlejr for troppen. 

Emil vil i løbet af weekenden, skrive rundt for at finde ud af, om der er stemning for en sommerlejr i slutningen 

af sommerferien. Vi mener godt, at vi kan afholde en sommerlejr, som tager hensyn til afstandskrav mm., når 

spejderne er i tropsalderen. 

Torsdag d. 13. august er første møde efter sommerferien. 

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at efteråret vil være kontingentfrit. 

Men husk at få betalt kontingent for foråret - de som ikke har fået gjort det endnu  

 

Vi glæder os til at se jer allesammen  

 

Med mange spejderhilsner 

 

Gruppeledelsen og Bestyrelsen 

mailto:henrik@tranevig.dk

