
Gillastugan 2020
Kursus i naturkendskab

Spejdere i Grib Skov Trop inviteres til 

Kære spejdere
 
I de kolde vintermåneder, må vi glæde os over at foråret snart er på vej, og at
naturen igen vil vise tegn på liv. Den svenske skovrider Edvin Germundson har
tilbudt troppens spejdere et kursus i naturkendskab. Det er derfor med stor
glæde, at pionererne kan invitere alle spejdere på weekendophold til
Skovridergården Gillastugan i det naturskønne Söderåsen. 
 
Afgang: Vi mødes i Helsingør ved Scandlines-terminalen for gående
passagerer fredag d. 21. feb. 2020 kl. 18.00  - Vær der til tiden , da vi skal nå
en færge. Husk at tage pas med !!!!
Hjemkomst: Vi ankommer i Helsingør igen søndag d. 23. feb. kl. 17.00. 
 
Turen til Gillastugan er som altid planlagt af pionererne, og vi glæder os rigtig
meget til en weekend med spejderaktiviteter, spændende opgaver i naturen
og rigtig meget hygge. 
 
Medbring almindelig weekendudrustning
- husk madpakke til fredag aften
- HUSK PAS !!!!
- medbring ikke liggeunderlag
- husk løbetøj og løbesko
- medbring gerne et par hjemmesko (sko til indendørs)
- husk varmt tøj, da vi skal være meget udendørs
 
Tilmelding foregår via NemTilmeld senest d. 12. feb. 2020
 

Vel mødt!
De bedste spejderhilsner

Tropsledelsen og pionererne i Grib Skov Trop

Kære spejdere
Shelterturen I år kommer til at foregå i vores hyttes baghave - 
nemlig Grib Skov.

Shelterne på Multebjerg kommer til at lægge rammerne for en 
hyggelig dag og aften med fokus på spejderfærdigheder af for-
skellig slags. Der vil i år være fokus på madlavning, pionering, 
hike, og opfølgning på orienteringsdag (måske et lille o-løb).

Vi mødes foran Bassebjerg (hytten) kl. 10 Lørdag d. 21 marts. 
Vandrerygsækken skal pakkes klar til at vandre med oppakning 
til en weekend hvor vi sover udendørs og laver mad over bål. 
Der skal være plads til fællesgrej i rygsækken
Shelterturen afsluttes igen foran bassebjerg (hytten) om sønda-
gen d. 22 marts kl. 13. 

Husk at medbringe; madpakke til lørdag, løbetøj, varmt tøj, ar-
bejdshandsker, pandelamper og tøj til en enkelt overnatning.

Tilmelding senest d. 14 marts via medlemsportalen. 

Vi glæder os til en dejlig forårsweekend med alle jer spejdere! 
Tropsledelsen  


