
 

  SKOVTROPS  
FÆLLES 

SOMMERAFSLUTNING 
Fredag den 14. juni kl. 17:00-20:00 

Foråret er over os, og snart venter en dejlig lang sommer, fyldt med skønne 

oplevelser. Dette vil vi gerne byde velkommen, og fejre vores fælles 

sommerafslutning med et brag af en fest, på tværs af grenene i Skovtrop.  

 

Vi glæder os til at byde velkommen, og til at hilse på spejder og familie fra 

vores familie spejder gren, mini, junior, trop, klan, og ikke mindst vores 

veteraner. Vi slår dørene op og byder på STREET FOOD lavet af spejderne selv. 

Hver gren byder på lækker mad som de det forgangene år har øvet sig på.  

 

Vi glæder os 

-og ser frem til at fremvise alt det vi har lært og er gode til i Skovtrop.  

Leder, bestyrelse og veteraner, går denne dag sammen om dette store 

arrangement, og sørger for at spejderne kan få mulighed for at sige god 

sommer til hinanden. Der vil være uddeling af møde og årsstjerner samt 

diverse fokus/færdighedsmærker. 

 

Hvad koster det?? 

Det koster 20 kr. pr. person der inkluderer mad og en drikkevare (1-100 år). 

Tilmelding via hjemmesiden https://www.skovtrop.dk/begivenhed/faelles-

sommerafslutning 

 

Praktisk information 

Vi har netop rundet 100 aktive spejder i Skovtrop, og med familie, og lidt hurtig 

hovedregning, når vi frem til at alle sidepladser godt kan blive besat. Vi danser 

soldans op til festen og håber på vores ønske bliver opfyldt. Hvis ikke vores 

dans virker er vores spejder klar med praktisk tøj, og da det er børn af de mest 

fantastiske spejderforældre, falder det også dem naturligt med gummistøvler 

og regntøj. 

 

Medbring 

• Praktisk tøj alt efter vejret. 

• Tæppe til picnic hvis vejret tillader det. 

• Service til hele familien (Vi vil gerne reducere pap og plastik, og sørger for 

at opstille opvaskerstation.) 

• Penge eller MobilePay til køb af ekstra drikkevare. Meget rimelige priser 

hvor et evt. overskud går direkte til spejderne i Skovtrop. 
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