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ÅRGANG 4, JANUAR 2012 KALVEHAVESPEJDERNE 

  
Navn: __________________________________  Enhed: Bæver/Ulv/Junior/Trop 
  
Skal med på Lodseddelweekend: ja/nej   
   
 Pengene betales kontant: ____   Overføres via banken: ____ 
 

Forældres underskrift: _________________________________ 

Hej Bævere, Ulve, Juniortrop og Trop. 
  
Årets første fællesweekend er Lodseddelweekend. Vi skal sælge lodsedler og hygge om 
aftenen. Vi skal sælge lodsedler i Kalvehave, Stensved og Mern. Søndag formiddag skal vi 
til Kyndelmissegudstjeneste i Stensby kirke og fejre lyset og at vinteren er ved at være for-
bi, bagefter er der pandekager til alle, nums! 

Vi glæder os til at se jer og håber I møder talstærkt op, så vi kan få solgt nogle lodsedler. 
Alle deltager selvfølgelig også i korpsets konkurrence om præmier fra 55Nord.  
Hilsen alle lederne 
 
Til forældrene 
Om lodseddelsalget 2012 
Den 1. februar går startskuddet for årets lodseddelsalg. Lodsedlerne må sælges frem til 31. marts. Hver 

lodseddel sælges for 20 kr., hvoraf gruppen tjener de 14 kr. og 6 kr. går til korpset. 

Der vil ikke blive sendt lodsedler med børnene hjem i år, i stedet sælger vi dem samlet denne weekend. 

Hvis I gerne vil have lodsedler med hjem til at sælge til familien, så lav en aftale med barnets leder. 

Afleveres senest 25. januar til  
Marianne, Kirsten eller Julie 

Vil du hjælpe Gruppen med at tjene penge til sjovt spejder-arbejde? 
Vil du med på en weekend med hygge og film om aftenen? 

Praktiske oplysninger: 
 
Hvornår: Lørdag d. 4—søndag d. 5. februar 
Tid:  Kl. 10.00 lørdag til 16.30 søndag. Der er fælles morgenbord lørdag fra kl. 8.30 
Sted: Vi sover i spejderhytten 
Pris:  100 kr. som afleveres sammen med tilmeldingen eller overfører til reg.nr.  
  6220 konto nr. 0002516498 husk at skrive navn og weekend i beskedfeltet. 
Medbring: varmt overtøj (flyverdragt/skidragt eller overtræksbukser og varm jakke),  
  varmt vandtæt fodtøj, hue og vanter, regntøj, dine spejdersager, lagen, sove-
  pose, toiletsager, skiftetøj, varmt tøj og indesko + en lille turrygsæk, fyldt  
  drikkedunk og madpakke til lørdag frokost. 


