
 

 

 

 

  

Program: 

Kl. 13:30 Sommerfesten starter – salg af kaffe/the og kage 

Kl. 14:00 Årsstjerne uddeling, oprykning 

Kl. 15:00 Aktiviteter af forskellige slags   
 
Kl. 15:00 Salg af Amerikansk lotteri, med flotte sponseret præmier 

Ca. Kl. 17:00 Helstegt gris med stort salat bord  

Kl. 19:00 Lejrbålet tændes 

Kl. 20:00 Hygge om bålet – alle er meget velkommen, bålet holdes i 
gang så længe der er mennesker. 

Ret til ændringer forbeholdes  

 

 

   

 

 

 
 

 
 
 

SOMMERFEST 

27. august 2016 



 

 

Lidt mere om arrangementet: 
Sommerfesten starter kl.13:30 
Vi samles primært for at spejder i alle alder kan modtage deres årsstjerner samt afgive 
spejderløftet, derefter er der oprykning. 

I løbet af eftermiddagen vil der være aktiviteter at underholde sig med. 

Der vil blive salg af Amerikansk lotteri med flotte sponseret præmier, indtjeningerne vil gå til 
arbejdet med børnene i det kommende år. 

Omkring kl.17 skulle den helstegte gris være 
færdig og salatbordet dækket. Herefter kan vi 
begynde at spise, (vedr. madbilletter se nedenfor). 

Når vi alle er færdige med at spise og det 
begynder at blive lidt mørkt, vil de store spejdere 
tænde lejrbålet. Lad os se hvad det kan byde på. 

 
Tilmelding og Madbilletter: 
Hvis I tilmelder og køber madbilletter i god tid, hjælper det vores logistik og vi kan derfor gøre det 
lidt billigere. Ved tilmelding og indbetaling senest d. 17. august er prisen for madbilletter 
derfor: Voksne 75,- kr., børn u. 12 år 50,- kr., og børn u. 5 år gratis. 
Priser efter denne dato er: voksne 100,- kr. og børn u. 12 år 75,- kr. 
Tilmelding sker ved mail eller sms til enhedslederen, samt indbetaling på:  
Reg. nr.: 2280 
Konto nr.: 8896 237 617 
Indbetalingen mærkes med medlemmets: Navn, enhed, antal børn B, antal voksne V. 
Og husk en kvittering for overførslen. 
 
Udlevering af madbilletter sker på dagen af Kassereren mod forevisning af kvittering. 
 
Drikkevarer sælges hele dagen til rimelige priser, som vanligt er der salg af kaffe/the og kage hele 
eftermiddagen 
 

 
 
Spejder Sommer hilsner 
Grupperådet og Lederne i 
 Tune Gruppe 
www.tunespejderne.dk  

www.tunespejderne.dk

