
 

Glædelig jul og et godt nytår 
Hermed et julekort til dig, nu hvor vi ikke kan holde 
juleafslutning for, og sammen med, Troppen – og hermed få sagt 
glædelig jul til hinanden. 

Lige nu ved vi ikke om vi må mødes når vi 
går i gang igen lige efter nytår (torsdag 

den 7. januar 2021), eller om landet 
stadig er lukket ned. Når vi nærmer os, skriver jeg til jer 
igen. 

Om det så bliver på den ene (fysisk) eller den anden (virtuel) 
måde, må vi se. Sidste gang brugte vi 

https://www.sikahammel.dk/aquila/ og det kan vi gøre igen. De af 
jer, der var trop-spejdere i foråret, og derfor ikke kende opgaverne, må gerne kikke 
:-) 

Hvis vi ikke må mødes, tænker jeg vi gøre noget lignede – og I må rigtig gerne komme 
med forslag. Det er bedst at være beredt! 

I ved, at hvis det bliver voldsom snevejr, så er der overnatning i iglo på programmet. 
Sådan har det altid været, men det er ret sjældent sket. Hvis det i vinter bliver 
voldsom snevejr, så er vi godt nok mere uheldige end temmelig uheldige, nu vi er sendt 
hjem. Men så må det være overnatning i iglo i haven. 

Jeres patrulje-turer, som I planlagde i efteråret, og som skulle have været afholdt 
her efter nytår, må vi – og har vi – også udskudt til situationen bliver bedre. 

I foråret var DK i Spejd på tale, men det blev udskudt til 2021. Nu er det annonceret 
hvor og hvornår det bliver, og det bliver i en lidt anden form denne gang. Dog kan I 
denne gang deltage direkte i finalen, når I melder jer til. 

Formatet er beskrevet her: https://dmispejder.dk/. 

Tilbage omkring år 2000 blev de første ”Scout Zone Løb” afholdt (jeg stod selv på 
post flere gange). Det var dog kun en aften, men efter ca. samme princip. Jeg skal 
hilse og sige, at det var vildt, allerede den gang – så selv om det bliver online, så tror 
jeg virkelig at det kan blive sjovt. Tænk over det! Tilmeldingen begynder omkring 1. 
februar 2021. I vil høre nærmere. 

Til sidst, jeg håber virkelig at vi snart ses til spejder igen. Glædelig jul og et godt 
nytår til jer. 

Med jule-senior-spejder-hilsen 

Frank 


