
Hej   Klan   
  

Da   vi   havde   møde   d   29/5   blev   vi   der   deltog   (Lucas,   Mie,   Sofie   og   Thor)   enige   om   følgende:   
- Der   vil   ikke   være   møde   om   tirsdagen   efter   sommerferien.   De   nye   i   klanen   er   

velkommen   om   tirsdagen   sammen   med   gruppen,   hvis   der   er   brug   for   hjælp   eller   
ekstra   hænder,   men   der   vil   ikke   være   særlige   aktiviteter   som   er   specifikt   til   klanen.   
Møderne   vil   blive   lagt   i   weekenden   så   alle   har   mulighed   for   at   deltage.   

- Vi   aftalte   at   starte   op   på   SHELTY   med   første   overnatning   i   september.   SHELTY   er   et   
mærke   hvor   man   skal   sove   i   shelter   en   gang   om   måneden   i   et   år.   Der   vil   være   god   
mulighed   og   tid   til   at   tage   andre   mærker   på   turene.   Så   her   skal   i   på   banen   og   selv   
planlægge   aktiviteter.     

- Det   kunne   være   fedt,   hvis   vi   fik   taget   nogle   af   de   nye   dds   klan   mærker.   Så   I   må   
gerne   gå   ind   på   linket   og   læse   om   de   forskellige   mærker   og   hvad   i   synes   lyder   
spændende.   Det   kan   også   være   i   har   en   god   ide,   så   husk   den.   
https://dds.dk/soeg?search_text=klan&f%5B0%5D=content_type%3Abadge   
  

Alt   info   om   shelter   ture:   
- Turen   vil   altid   ligge   fra   lørdag-søndag.     
- Tidspunktet   aftaler   vi   fra   gang   til   gang,   og   der   vil   være   forbehold   for   ændringer.   

Udover   tidspunktet   planlægger   vi   aktiviteter,   mødested   og   shelter,   mærker   og   evt   
spisning.   Det   vil   være   hyggeligt   hvis   vi   kunne   spise   aftensmad   og   morgenmad   på   
nogle   af   turene.     

- Prisen   for   en   sheltertur   vil   være   75   kr.   Pengene   går   til   aktiviteter,   mad,   mærker,   evt   
booking   af   shelter   og   masser   af   hygge.     

- Alkohol   vil   være   tilladt.   Selvfølgelig   skal   vi   ikke   drikke   os   i   hegnet,   men   vi   kan   godt   
hygge   med   en   enkelt   eller   to.     

- Mobiltelefonen   må   gerne   medbringes,   da   det   er   den   nemmeste   måde,   at   få   fat   på   
hinanden.   Vi   kommer   til   at   bruge   den,   når   vi   skal   planlægge   vores   ture   og   til   at   tage   
billeder   af   alt   det   sjove   vi   laver.     

  
Datoer   for   shelter   ture.   Skriv   dem   i   jeres   kalender   med   det   samme:   

- uge   37   18-19/9   
- uge   41   16-17/10   
- uge   46   20-21/11   
- uge   50   18-19/12   
- uge   3   22-23/1   
- uge   8   26-27/2   
- uge   11   19-20/3   
- uge   16   23-24/4   
- uge   20   21-22/5   
- uge   24   18-19/6   
- JULI   planlægges   på   et   senere   tidspunkt   pga   Spejdernes   Lejr   2022   
- uge   33   20-21/8   

  
Jeg   glæder   mig   til   at   tage   på   en   masse   fede,   sjove,   skøre   og   hyggelige   ture   med   jer.   
Spejderhilsner   fra   Mie   

https://dds.dk/soeg?search_text=klan&f%5B0%5D=content_type%3Abadge

