
 1.Trop & Flok 
 

VI FYLDER 111 ÅR OG INDVIER BÅLHYTTEN 

Kære spejdere, ledere, Bestyrelse, familie, søskende, LAPgruppe og venner af os! 

En 111 års fødselsdag og et projekt Bålhytte, vi har arbejdet hårdt og længe på, skal 

fejres med et brag af en udendørs spejderfest den 21.maj 2022 ude ved Lyngstauan i 

Blemmelyng. 

Vi starter klokken 13.30, hvor du bedes være fremme på grunden. 

Vi anbefaler, at du cykler derud (stien fra Cykelstien op til hytten er markeret med flag), 

men du kan også køre op ved Paradiset, hvor vi har parkering. Ruten fra asfaltvejen til 

hytterne vil også være markeret med flag. 

Tag praktisk tøj på efter vejret. 

Vi starter med at hejse flaget kl. 13.45, hvor du også bliver budt velkommen og hører om 

dagens program. Fra kl. 14.00 – ca. 16.00 skal du på et rigtigt spejderløb med alle os 

andre. 16.00 er der indvielse af Bålhytten, og lidt efter kan du glæde dig til rigtig 

spejdermad: Gris på grill – brød – kartofler - salater af flere slags. 

Du skal medbringe: Tallerken, bestik, glas/krus, køkkenrulle/vådserviet – OG drikkevarer 

(vand – sodavand – øl – vin og måske the/kaffe) til eget forbrug. 

Et skovturstæppe vil også være en nyttig ting. 

 

Det hele koster GRATIS – vi har sparet lidt sammen for at holde Spejderfest! Klokken 

18.00 forventer vi at slutte, rydde op og køre hjem efter en dejlig spejderdag i skoven. 

 

Du tilmelder dig sådan: Send en mail til hanne.hueg@gmail.com – og IKKE senere end 

den 5 MAJ. Man kan ikke efteranmelde, da vores kokke skal beregne og købe ind! 

Man kan IKKE tilmelde på SMS – Messenger – telefon – brevduer eller andet! 

Skriv i mailen: Navn på spejder OG hvor mange I kommer: 0-3 år / 5-7 år / 8 – 13 år / og 

fra 14 – 99 år. 

Har du spørgsmål, så skriv til samme mail eller ring 5648 4223 / 2122 1055 

 

Vi glæder os til at se dig den 21.maj. 

Med spejderhilsen, 

Lederne og Bestyrelsen i 1. Rønne Trop & Flok 

mailto:hanne.hueg@gmail.com

