Fødselsdagsløbet 2019
27.-29. september
Et TOP HEMMELIGT sted

Kære Delfinspejder,
I år fylder 10. Århus Trop – Delfinerne – 85 år, og i den anledning tager vi
traditionen tro på fødselsdagsløb. Som altid inviterer vi alle spejdere
tilknyttet gruppen på rejse, og som altid er destinationen TOP
HEMMELIG. Vi kan dog love, at den i år er helt speciel, da vi har et
ganske særligt jubilæum at fejre. Vi vil tage dig til nye højder, og vise dig
sider af spejderverdenen som du aldrig før har set. Og som du ikke troede
var mulige.
Det bliver et fødselsdagsløb som aldrig før.
Vi mødes og rejser fælles afsted, fredag den 27. september kl. 17:30 ved
torvet i Center Øst (Egå). Vores guider vil have sørget for busser til
transporten, men har understreget, at det er vigtigt at alle spejdere har
spist aftensmad hjemmefra.
Forældrene kan hente deres spejdere efter en veloverstået rejse søndag
den 29. september kl. 11:30. Der vil være præmieoverrækkelse, og
derefter afgang. Opsamlingspunktet er endnu hemmeligt, men vil fremgå
af Delfinernes hjemmeside efter afgang.
For at sikre dig en plads på bussen, skal du tilmelde dig inde på
hjemmesiden delfinerne.dk. Prisen for denne unikke rejse er 300 kroner.
Men skynd dig! Tilmeldingen lukker 22. september.
Vi glæder os til at se dig og tage dig med ud i det uendelige.
HUSK! Selvom vi rejser langt væk, skal du stadig pakke som til en almindelig
spejderweekend. Mikro og mini sover inde (lagen og sovepose), mens junior og trop
sover ude (liggeunderlag og sovepose), så det er vigtigt, at du har det rette grej med
hertil. Vejret minder gudskelov meget om det østjyske, så når du pakker tøj, kan du
trygt pakke efter vejrudsigten for Østjylland.
Derudover er det en god ide at medbringe skiftetøj, toiletgrej, gode ude-sko, inde-sko,
lommelygte, varmt tøj, vandtæt tøj, kniv og kop. Se eventuelt din spejderbog hvis du
bliver i tvivl.
Vi har desuden hørt, at der bliver fest lørdag aften, så husk at medbringe din sangbog!
PS. Vi kan godt bruge lidt hjælp, så hvis enkelte forældre har lyst til at opleve
spejderlivet helt tæt på, og kan svinge en grydeske, ville vi blive glade for en hånd i
køkkenet. Vil man gerne hjælpe, men kan ikke være med hele weekenden, mangler vi
også hjælp med rengøringen søndag. Skriv til din respektive leder, hvis du vil vide
mere. På forhånd tak.

