
 

Kære forældre og spejdere 

 

Her komme et lille informationsbrev fra bestyrelsen og lederne i Stifinderne. 

Først og fremmest vil vi sige tak til alle jer derude, som har deltaget i hjemmespejd, og vi håber, at 

jeres børn har fået lavet en lille smule spejder. 

Husk at det også er ok at lave et lille bål ude i haven og riste en pølse eller sove i sovepose, hvis 

ungerne bare ikke kan undvære spejder duften mere      

Vi har samlet lidt forskelligt information til jer og vil fremadrettet udsende opdateringer, hvis 

situationen ændre sig både via. mail, men også via. vores hjemmeside www.stifinderne.net og 

facebook. 

Spejderbladet Stifinderen vil også blive udsendt, som den plejer, hvor i vi også vil at samle div. 

informationer. 

 

Sommerlejr 2020 

Vi har tidligere meldt ud, at der skulle være en fælles divisionslejr for mikro, mini og junior, lejren er 

blevet aflyst og vi er derfor gået i gang med at tænke i alternativer. 

Troppen har planlagt deres sommerlejr til Tydalen lejren i Nordtyskland. Pt. har Tydal meldt ud, at 

lejeren forsat forventes afholdt. Men vi afventer fortsat en endelig udmelding. 

I Stifinderne tænker vi at holde fast i, at der afholdes sommerlejr i uge 27, helt præcist hvordan 

sommerlejren afholdes er vi ikke helt sikre på endnu, men vi håber at i fortsat vil reserver uge 27 til 

spejder aktiviteter.  

 

Lillebror lodder 

Vi har tilbage i februar måned modtaget 900 Lillebror lodder, som vil kunne indbringe et sted 

omkring 10.000 kr., hvis vi sælger det hele. Vi har afventet med at dele dem ud, da det er lidt svært 

at sælge Lillebror lodder uden at kunne stå ved Rema eller gå fra dør til dør. Vi har nu erfaret, at 

rigtig mange spejdere er begyndt at sælge i lokale facebook-grupper eller på anden måde via. sociale 

medier, og vi vil derfor åbne op for, at vi kan begynde at sælge lodderne. 

Hvis man kunne tænker sig at hjælpe med at sælge, kan man skrive en mail til Rikki på 

claesmilso@gmail.com og skrive spejderens navn samt hvilken adresse, som lodderne skal afleveres 

til, så kommer vi forbi med et ark. 

Der vil i år være præmier til dem, som sælger 1 ark, 2 ark eller 3 ark og derover, beskrivelse af, hvad 

pengene går til, samt hvad det er for præmier, man kan vælge mellem udsendes separat. 

 

 

http://www.stifinderne.net/
mailto:claesmilso@gmail.com


 

 

Kontingent 

Der har i bestyrelsen være en snak om, hvorvidt vi skal nedsætte kontingentet eller på anden vis 

tilbagebetale kontingent for den periode, hvor der ikke har været spejder. 

Indtil nu har de normale spejdermøder være aflyst i 6 uger, dog med en lille mulighed for lidt spejder 

arbejde med hjemmespejd. Vi vil gerne se tiden lidt an i forhold til, hvor længe vi fortsat er lukket 

ned, inden vi begynder at ændre på kontingentet. Hvis spejderarbejdet først starter op efter 

sommerferien, er det selvfølgelig en anden situation, end hvis vi kan åbne op her inden sommer og 

forhåbentlig vis afholde en eller anden form for sommerlejr. 

Hvis der er familier derude, som ikke kan fortsætte med at betale kontingent af den ene eller anden 

grund, så må I meget gerne kontakte vores kasserer Laura Duus Jespersen for at finde en løsning, 

som passer for jer. 

Laura kan kontaktes på mail duusjespersen@gmail.com  

 

Online spejdermøder 

Vi har i ledergruppe snakket om, at det kunne være sjovt at lave et online spejdermøde og vil inden 

for den nærmeste tid kontakte jer, for at se om det er noget I vil være med til.  

Vi regner med at teste det af på de store spejdere først, men håber at alle vil være med. 

 

Brug af spejder hytte 

Hvis i kommer forbi spejderhytten og ser aktivitet på grunden, er det ikke fordi spejder er startet 

igen, men vi har lavet en aftale med Børnehuset Vinkelhuse om at de i dagtimerne kan bruge hytten 

til udflugter og evt. heldags aktiviteter alt efter hvad de har brug for, for at kunne overholde 

sundhedsstyrelsens krav. 

 

Kontakt 

Hvis I har nogle spørgsmål til det ene eller andet, er I altid velkommen til at kontakte os på mail eller 

telefon: 

Formand Henrik Gellner, henrikgellner@gmail.com, M: 30212200 

Kasserer Laura Duus Jespersen, duusjespersen@gmail.com , M: 26793570 

Gruppeleder Claes Milsø, claesmilso@gmail.com , M: 51618893 

 

De bedste spejder hilsner fra bestyrelsen og ledergruppen i Stifinderne. 
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