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Seneste nyt fra Blushøjspejderne - læs om juleturen, juletræer, sommerlejr 2018,
hyttestatus - og om at gribe chancen og blive Ulve-spejderleder :-)

Juletur
Vi er glade for at hele gruppen kan tage på juletur til korpsets hytte og grund, Gillastig, i Sverige - lige op
og ned af den smukke Söderåsen Nationalpark





Det bliver i weekenden 24. - 26. november med bus fra spejderhytten på Engvej.
Invitation, tilmelding og betaling er klar på hjemmesiden
VIGTIGT - alle deltagende spejdere skal have deres eget pas med, det kræves af myndighederne ved
indrejse til Sverige.
Glæd jer til en herlig tur til Spejderjuleland.

Juletræssalg
Traditionen tro arrangerer Blushøjspejderne juletræssalg fra spejderhytten på Engvej.





Vi beder om jeres hjælp - tag en salgsvagt med dig spejderbarn!
Få masser af julestemning i hytten omgivet af duftende friske grantræer og hjælp hr. og fru Dragør
med at finde det helt rigtige træ!
I hører meget snart fra vores juletræs-koordinator, der vil bede jer melde ind på en enkelt salgsvagt
eller to - alt efter jeres muligheder.
En vagt består af 3-4 timer i spejderhytten sammen med dit barn og en anden spejderforældre eller
seniorspejder. I snakker med kunderne og hjælper med at finde det rette træ, netter træet i netmaskinen, hjælper med fod og tager mod betaling.

Sommerlejr 2018
Til sommer bliver det en lejroplevelse for afdelingerne hver for sig til forskellige danske spejdercentre.



Efter den stort anlagte Spejdernes Lejr 2017 er det nu tid til en mere traditionel og enkel form for
lejr - og det kan man f.eks. opleve på et spejdercenter.
Endelige datoer meldes ud inden jul.
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Vores nye spejderhytte – status
Blushøjspejderne har fået god opbakning fra Dragør Kommune, der foreløbig har principgodkendt vores
byggeprojekt.



Fredningsmyndighederne har ligeledes vendt tommelfingeren op og godkendt projektet.
Nu mangler vi selve finansieringen, og en ansøgning blev efter længere tids grundigt forarbejde
indgivet til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål medio juli
2017. Fonden får mange henvendelser hver uge og behandler dem løbende.
Vi venter indtil videre i spænding…..

Find din indre ulv!
Har du lyst til at være udendørs, få masser af frisk luft og lave sjove aktiviteter med børn i alderen 8-10 år
sammen med erfarne spejderledere?






Har du selv eller én du kender lyst til at nyde udelivet året rundt, så er her muligheden for at være
med på Ulve-holdet med erfarne spejderledere, der hjælper dig til rette og bakker op, hvis du har
lyst til at prøve dig selv af som spejderleder.
Det kræver ikke, at du har været spejder før - blot at du er nysgerrig, positiv og fuld af gå-på-mod.
Er du glad for børn, får du masser af god energi og smil retur!
Aktiviteter, bevægelse og frisk luft lover vi masser af - du sættes ind i tingene og støttes i at komme
godt fra start! Sammen sætter vi rammerne for børnenes aktiviteter.
Kontakt Lise på ulve@blushoejspejderne.dk eller ring/sms på 22956508

Med spejderhilsen
Hans Henrik Gabelgaard
Gruppeleder
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