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Spejdernes Lejr 2017
Som mange af jer ved, går Blushøjspejdernes sommerlejr i 2017 til Spejdernes Lejr i Sønderborg.
Lejren er arrangeret i fællesskab mellem de fem spejderkorps i Danmark.
For at planlægge så godt som muligt, er forhåndstilmeldingen nu åben (frem til marts, 2017). Prisen er
fastsat og inkluderer alt, hvad lejren kan byde på: Deltagelse med masser af oplevelser og aktiviteter,
forplejning, overnatning og transport.
 Halv lejr for mikroer og ulve: DKK 1100, Hel lejr for juniorer, trop, seniorer: DKK 1800, Du kan også deltage som forældre, send en mail til sl2017@blushoejspejderne.dk
og hør om mulighederne.
Beløbet betales i marts, hvor tilmeldingen også vil være endeligt bindende. Nærmere information vil følge,
inden betalingen og endelig tilmelding foretages.
På http://spejderneslejr.dk/da kan I læse masser om, hvad lejren vil byde på, og I kan også læse om
oplevelserne på Spejdernes Lejr 2012. Se Mikkel Skov Gruppes (den ene halvdel af de nuværende
Blushøjspejderne) årsberetning fra 2012, hvor lejren er beskrevet for de forskellige aldersgrupper
http://www.blushoejspejderne.dk/sites/ms12.gruppe.dds.dk/files/aarsberet_e_MS_2012_0.pdf
Gå til forhåndstilmelding: http://blushoejspejderne.dk/content/forh%C3%A5ndstilmelding-til-spejderneslejr-2017

Smukke juletræer ankommer på torsdag
Friske og nyskovede juletræer kommer til spejderhytten Engvej 3 på torsdag kl. 19.00. Troppen
tager imod træerne, og vi har en række salgsvagter, der endnu ikke er besat.
Hvis du ikke har en salgsvagt med dit barn eller teenager, så venligst giv en hånd.
Vi mangler voksne til følgende tider:
 Lørdag 3. december kl. 13.30-17 - 2 voksne mangler
 Søndag 4. december kl. 10 - 13.30 - 1 voksen mangler
 Søndag 4. december kl. 13.30 - 17 - 2 voksne mangler
 Lørdag 10. december kl. 10 - 13.30 - 1 voksen mangler
 Søndag 11. December kl. 10 - 13.30 - 3 voksne mangler
 Lørdag 17. December kl. 10 - 13.30 - 1 voksen mangler
 Lørdag 17. December kl. 13.30 - 17 - 2 voksne mangler
 Søndag (hvis træer tilbage) kl. 10 - 13.30 - 3 voksne mangler
 Søndag (hvis træer tilbage) kl. 13.30 - 17 - 3 voksne mangler
Tilmelding her: http://doodle.com/poll/npbupcfrzcnsrazq
Til jer, der allerede har meldt jer - tusind tak! Vi håber at flere vil komme til, så foreningen
i fællesskab kan løse opgaven til fordel for vores aktiviteter og lejre.
GL Hans Henrik Gabelgaard - Pæonvej 24 - 2300 København S
Email: hhg@blushoejspejderne.dk – mobil: 2728 4005
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Vores nye spejderhytte
På Facebook-gruppen “Blushøjspejderne” har vi delt arkitekt-oplægget til den nye spejderhytte.
Oplægget er sammen med ansøgning om byggetilladelse afleveret til Dragør Kommune, der har
kvitteret for modtagelsen.
Kommunen har foreløbig stillet os i udsigt, at ansøgningen behandles 29. november, men en dagsorden
kan naturligvis ændre sig. I vil blive informeret løbende om denne udvikling. Følg med på:
https://www.facebook.com/groups/Blushoej/
Vi har brug for kreative fund-raisere til den nye spejderhytte. Vi har kig på konkrete fonde men skal
bruge hjælp til ansøgningerne. Vi har allerede et særdeles godt tekstmateriale som udgangspunkt, samt
lister over relevante fonde. Skriv til christinalaugesen@gmail.com, hvis du vil give en hånd med
fondsansøgninger. Gerne hurtigst muligt, da vi holder møde om hytte-projektet primo januar 2017 (dato
følger).

Juniorer og trop: Hjælp Dragør med brandsikkerhed på søndag
fra 13.30 - 17.00
Tag med brandmændene fra Station Dragør. I kan være med til at informere om sikkerhed og give en
gratis røgalarm til Dragør-borgere. Læs mere - og tilmeld jer her:
http://www.blushoejspejderne.dk/content/aktivitet-brandsikkerhed

Så er det spejder-juletid
Julestemningen lurer i krogene, og på spejdermøderne i december vil der være udendørs vinter-aktiviteter
og spejder-julestemning. Vi sælger med jeres hjælp de fineste, friskeste juletræer i de næste 3
weekender.
En dejlig juletur for børn, unge og spejderledere er netop overstået. Tak for lån af de mange friske drenge
og piger, og her skal også lyde en tak til køkkenholdet: En stribe muntre fædre bemandede det store
køkken og serverede lækker julemad, hjemmebagte boller og meget mere. Vi havde også nogle friske
fædre med undervejs på aktiviteter. Tak til jer alle!
Vi inviterer jer til (bl.a. gennem juletræssalg, ture, møder og projekter) at tage aktiv del i foreningens liv:
Uden jer forældre kan vi ikke skabe de samme muligheder for spejderne! Byd ind, som I har lyst, evner og
mulighed for, - dermed gør I en kæmpe forskel for spejderne.
Glædelig jul og rigtig godt nytår til alle!
Hans Henrik Gabelgaard
Gruppeleder
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