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20. april 2020
Kære spejdere i 3. Kolding Gruppe
Selvom vi er forhindret i at holde Sct. Georgsdag på vores vante facon, så synes vi
(gruppeledelsen v/Heidi og Marie), at vi alligevel skal fejre dagen og aktivere så mange
spejdere og ledere i 3. Kolding Gruppe som muligt omkring det.
Vi har derfor lagt hovederne i blød og vil her præsentere vores oplæg til en anderledes
Sct. Georgsdag i 3. Kolding Gruppe 2020, som alligevel indeholder elementer fra det, vi
plejer at gøre:
Torsdag den 23. april – Sct. Georgsdag
❖ Kl. 7.00 skal I holde øje med gruppens facebook-side ”Koldingspejderne”. Der
kommer en hilsen til alle spejdere og ledere.
❖ Kl. 8.00 bliver flaget hejst ved Spejderhuset og er oppe hele dagen (tages ned igen
kl. 20).
❖ I løbet af torsdagen opfordres ALLE spejdere og ledere i 3. Kolding Gruppe til at
komme forbi ”vores sted” i Marielundskoven og lægge en sten. Se det vedlagte
kort (pdf-fil), hvor ”vores sted” er (hvis ikke spejderne kan huske det ;-). Der vil også
være en lille hilsen til jer dér. Hvis du er eller vil være med på Hjemmespejd, så
husk at tage et billede af din sten i bunken, da dette vil være dagens
Hjemmespejdopgave! Billedet lægger du op i din grens facebookgruppe
❖ Torsdag aften tager vi et billede af stenbunken i Marielundskoven og lægger den
på facebook.
❖ Vi opfordrer også til, at man aflægger spejderløftet overfor enten sig selv,sine
forældre, eller via et billede eller en videohilsen i grenens facebookgruppe/medie.
❖ OBS! Hvis du/I er forhindret i at komme forbi Marielundskoven torsdag, så kan det
nås fredag eller lørdag frem til kl. 16. Vi tager et billede igen lørdag sidst på
dagen/søndag morgen og lægger på facebook.
Med dette anderledes program for Sct. Georgsdag, er det vores håb, at vi kan skabe en
fællesskabsfølelse blandt spejdere og ledere. Det skulle gerne ”lugte” lidt af det, vi plejer at
lave.
Vi håber meget, at I vil støtte op om ovenstående og deltage aktivt i dagen. Sct.
Georgsdag er en vigtig dag for os – og for spejdere over hele verden!
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