I en spejderhytte meget langt ude i Holte…

Vinterweekend 2020
JEDISKOLEN
DØDSSTJERNEN lyser igen stærkt i galaksen og DARTH VADER er ved samle sin hær.
REBELLERNE er derfor i smug ved at træne
nye JEDIs på deres hemmelige JEDIskole.
Jedi Master Luke og General Leia har set et
potentiale i unge spejder. Særligt fra områder i Nordsjælland. KRAFTEN er særlig
stærk i dem, og de er måske deres sidste
håb. De unge spejdere er fyldt med spænding og mod. De dukker op med deres pakkede rygsække i Holte, hvor de træner og
gør sig klar til den store kamp. Men ved de
overhovedet hvad der venter dem ude i galaksen...

Til Unge Padawans
Tid:

Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 10:00 til
Søndag d. 1. marts 2020 kl. 10:30

Sted: Colleruphus. Høje Sandbjergvej 11D, 2840 Holte.
Tilmelding: https://www.bentbyg.dk/begivenhed/vinterweekend-2020
Medbring:






Sovepose og liggeunderlag (Ingen oppustelige til mini og mikroer,
så tag et lagen med i stedet)
Tandbørste og tandpasta
Spisegrej inkl. viskestykke (Tallerken, dyb tallerken, kop, kniv, gaffel og ske)
Varmt tøj og støvler. Vi er ude hele dagen også i regnvejr!
Madpakke og drikkedunk til lørdag

Husk navn på alt, selv unge Padawans kan miste deres ting.
Kan eventuelt medbringes(ikke nødvendig)



Dit Lyssværd (Må kun bruges når Jedimasteren tillader det)
Din brune Jedi kappe

Et lille opråb til jer forældre: For at undgå hjemve, bedes I tale med jeres
barn om, at det ikke er muligt bare at blive hentet når som helst. Hvis et
barn, bliver hentet medfører det, at 15 andre børn også får hjemve. En
god idé kan være at medbringe yndlingsbamsen og italesætte dette, hvis
det tidligere har været et problem og/eller øve overnatninger fx hos klassekammerater og bedsteforældre. Husk også at vi spejderledere har rigtig stor erfaring med hjemve og altid klar på et kram og en snak med en
ked af det spejder.

