2022-06-16

Oprykningstur på Avnstrup Spejdercenter
Skjoldungerne – Lejre Gruppe
Kære Spejdere og Forældre
Oprykningsweekenden i 2022 afholdes i vores dejlige hytte Avnstrup Spejdercenter, Tjørnehusvej 8, 4330
Hvalsø fra lørdag d. 13. August kl. 10 til søndag d. 14. august kl. 10.
Helt som vi plejer, vil dagen gå med
selve oprykningen af de børn der skal
videre i systemet, mens forældrene skal
forestå madlavningen.
Oprykningsritualerne varier en smule,
men er alle over temaet ’en lille
prøvelse’ man skal gennemføre førend
man bliver optaget i den modtagende
gren.

Programmet er følgende:

Et hyggeligt og ganske ufarligt oprykningsritual - 2021

Lørdag d. 13/8
10.00

Alle spejdere ankommer (familiespejdere gerne med forældre), hvor vi afholder den
traditionelle oprykning for de spejdere der er gamle nok til at rykke en gren op.
Familiespejdere der starter i skole efter sommerferien, rykker op til mikroerne, mikroer der
starter i 2. klasse efter sommerferien rykker op til minierne, osv.

12:00

Vi spiser frokost samlet – medbring egen madpakke.

13:00

Vi fortsætter oprykningen, nu med de minier der rykker op til juniorerne (dem der starter i 4.
klasse efter sommerferien), samt de juniorer der går i 5. klasse, og derfor skal være
tropsspejdere efter sommerferien.

15.00

Oprykningsritualet er færdigt, og alle forældre er nu velkomne til en kop kaffe og et stykke
kage. Herefter er der fri leg og teltopslagning indtil vi skal spise.

18.00

Vi sætter os til bordet (borde og bænke samt tæpper på plænen) og spiser helstegt pattegris
og pølser fra slagter Anders, hjemmelavet salat og brød med smør. HUSK TALLERKEN OG
BESTIK.

19.30

Lejrbålet tændes, der bliver måske et par enkelte indslag samt sang og musik fra vores egen
sangbog.

20.30

Lejrbålet fader ud, og de mindste spejdere kan kravle i poserne.
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Søndag d. 14/8
08.00

Morgenmad for alle dem der overnatter, herefter oprydning og nedslåning af telte.

09.30

Samling ved flagstangen med ønsket om et godt spejderår 2022/2023.

Eftersom vi forhåbentligt bliver rigtig mange mennesker, skal vi bruge nogle hjælpere om lørdagen:
Madlavning: Hjælp med madlavningen om lørdagen fra kl. 10. Dette dækker over optænding af grill til de to
pattegrise samt at passe disse hele dagen, snitning af salat, bagning af flute, brygning af kaffe, anretning af
kage, osv. Der skal nok følge udførlige instruktioner, men vi håber på ca. 30 ekstra hænder her, fordelt på
ca. 15 personer.
Bagning af kager til kaffen: Med 133 spejdere + ledere kunne vi hurtigt runde 150 mennesker, hvorfor 1015 bradepandekager eller lign. vil være målet.
Der er oprettet tilmelding på hjemmesiden, skriv meget gerne direkte til mig på sfm@skjoldungernelejre.dk om I har mulighed for at hjælpe med madlavning eller kan bage en kage.
Vel mødt!
Med spejderhilsen
Søren F. Madsen
Gruppeleder

Så skal der anrettes aftensmad, dejligt svineri fra Slagter Anders - 2021
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