KFUM spejderne, Hadsten gruppe
Oprykningsweekend 2019
Hej Spejdere og jeres forældre 
Håber I har haft en dejlig sommer…det har vi  og nu er vi
SÅ klar til en ny spejder sæson, vi håber at I også er klar.
Vi starter alle med oprykningsweekend, hvor I igen har
mulighed for at være sammen med alle Jeres spejder
kammerater.
Tid: Vi mødes fredag den 23. august kl. 18.30
(Vi har alle spist aftensmad hjemmefra)
Sted : Spejderhuset, Granholt 116
Det koster ikke noget at deltage og tilmelding er ikke nødvendig - vi regner jo med at
du kommer 
Fredag skal vi bygge vores overnatningssteder, og I skal overnatte sammen med de
enheder, I skal rykke op til. Om aftenen har vi lejrbål med spejderprøver for alle dem
der skal rykke op, til næste enhed.
Program
Fredag


Opstart. Alle samles og hver gren synger deres opstarts sang.



Vi gør klar hvor vi skal sove. Man skal sove med den enhed, man hører til efter ferien.
Det vil sige at hvis man skal rykke op til ulv, men var bæver før ferien, så skal man sove sammen med ulvene,
osv. Bævere sover inde, ulve sover i telt, juniorerne sover i bivuak, spejdere sover i shelter, seniorer og rovere
sover hvor vi kan finde plads.



Oprykningslejrbål. Her skal vi synge og have oprykningsceremonierne.
Fra Bæver til Ulv skal man lave råbåndsknob
Fra Ulv til Junior laver man bål med 3 tændstikker
Fra Junior til Spejder skal man pionere et 10 min tårn
Alle ceremonier udføres i fællesskab med ens spejderkammerater



Bagefter er det tid til at finde soveposen frem

Lørdag skal vi have morgenmad og pakke sammen inden:
Kl. 9.00 vil vi gerne invitere alle jer forældre og søskende m.m. til at komme ud og
deltage på et spejder-løb sammen med os alle sammen – det skal nok blive rigtig

sjovt. Det kræver ikke at man har spejderfærdigheder for at deltage, men man kan
ske at få det 
Kl. 11.00 har vi stjernebål med uddeling af Jeres årsstjerner. Vi regner med at jeres
forældre, søskende og andet godtfolk bliver og overværer stjerneoverrækningen.
Det hele slutter ca. kl. 12.00.

Du skal have tøj med til at være ude. Bæverne skal overnatte inde, mens resten
skal overnatte i telt / bivuak eller shelter. Husk tandbørsten, sovepose,
liggeunderlag(ikke nødvendigt for bæverne), udetøj og det gode humør. Hvis du har
bestik, tallerken og krus, er det helt perfekt, ellers kan du låne i hytten.
Pakkeliste
Liggeunderlag
Sovepose
Tandbørste
Lommelygte
Sovedyr
Service til indtagelse af morgenmaden
Tøj efter vejret
INGEN slik

Vi glæder os til at se jer alle igen og håber at I har forældre har lyst til at komme ud
og lege med 
De ugentlige møder starter op tirsdagen efter oprykning.

Med spejderhilsen
Lederne

