
ÅBENT HUS
Eremitage gruppe

29-30. august 2020

Bliv spejder for en dag. 
•Du kan afprøve noget af det som spejderne laver 

til hverdag og på lejre.

•Du kan lave rigtig mange aktiviteter, med dine 

nye spejdervenner.

•Du kan få hjælp og vejledning af spejderlederne.

•Tænde bål og blive rigtig god til kniv, sav og 

økse.

•Være medtil at bygge en lejrplads op.

•Du er ude i det fri hele dagen og hvis du syntes 

det er rigtig spændende kan du blive der om 

natten.

•Måske har du derefter lyst til selv at blive 

spejder

•Hygge ved lejrbålet

INFO EREMITAGEGRUPPE:

Adressen:  Eremitageparken 381.

Hjemmeside:

eremitage.dk

Vi tilbyder spejderaktiviteter for børn 

fra 3 år.

Bliv spejderleder og vær 

med til at give børn et 

aktivt friluftliv med natur 

og oplevelser ude i det fri.

•Du kan blive rig på naturoplevelser, 

spejderfællesskab og sjove øjeblikke.

•Blive en dygtig leder gennem samarbejde og 

planlægning med de øvrige ledere.

•Kom på lederkursus i DDS, med ledere fra hele 

landet.

•Du vil gerne være et forbillede for børn og unge, 

og give dem positive oplevelser for livet.

•Du behøver ikke have en baggrund som spejder, 

men natur og oplevelser ude i det fri tiltrækker 

dig.



Årshjul i Eremitage Gruppe

Sådan cirka

August • Vi starter igen efter sommerferien, en uge efter 
skolestart.

• Mølleå divisions årlige sejlads på Mølleåen.

September • Ugentlige spejdermøder, eller erstattet af en 
dag i weekenden til spændende arrangementer.

Oktober • Efterårsgåtur. 5 – 10 eller 20 km.

• Ugentlige spejdermøder

November • Ugentlige spejdermøder

• Mega tropsmøde for hele divisionen. 13-17 år

• Vi producere spejder julegaver

December • Juleløb i Dyrehaven med æbleskiver.

• Julepause

Januar • Ugentlige spejdermøder

Februar • Ugentlige spejdermøder

• Grupperådsmøde for forældre. Valg af 
bestyrelse mm.

Marts • Gruppetur- En weekend fra fredag til søndag i 
en hytte, med et vildt tema .

April • Ugentlige møder, hvor der forberedes til årets 
sommerlejr.

• PUF, Patrulje udvikling og friluftliv. Weekend 
for  11-12 år.

Maj • Mølleådivisions årlige Primilejr for alle minier 
og juniorer. Første weekend i maj.

• Pinselejr. Overnatning i vores hytten.

• Oak-City Rally. Verdens længste 
Sæbekasserally. 10 km.

Juni • Mega kano tropsmøde for  divisionen 13-17 år.

• SLLBAA. Sommer-lejr-lejrbåls-afslutnings-
aften. Hygge med alle spejdere, ledere og 
forældre, hvor der informeres om kommende 
sommerlejr.

Juli • Først eller sidst på skolernes sommerferie tager 
vi på sommerlejr. 5- 8 dage.

Det praktiske og kedelige for d 29-

30 august:

Vi starter lørdag kl. 10.00 og slutter 

igen søndag d. 30. august kl. 10.00. 

Man kan komme i hele perioden eller 

bare være der i et par timer. Der vil 

være telte til overnatning, og gruppens 

faste spejdere og leder vil hjælpe med 

alt.

Det er gratis at deltage i weekenden 

og Eremitage Gruppe giver mad.

Medbring som spejder eller 

spejderleder for en dag eller 

weekend:

Tøj og fodtøj der passer til vejret. 

Det er altid nemmere at tage lidt tøj af, 

hvis det er for varmt, eller skifte fra 

gummistøvler til sko.

Hvis du tror det er noget for dig, så 

kontakt til lederne, for mere 

information, eller kom bare forbi.

Joan (Minileder)  6062 9710

Michael (Juniorleder) 4092 5795

Charlotte (Minileder): 2367 9296


