
Virtuel overnatning 
Den 10.-11. oktober 2020 holder vi en virtuel overnatning, og vi håber meget, at I 

har lyst til at være med! 

I år afholdes der en landsdækkende kampagne kaldet ”En nat under stjernerne” d. 10-18 oktober. 

Den vil vi mega gerne deltage i! Overnatningen bliver virtuel grundet Corona-situationen, men vi 

håber, at I vil deltage alligevel.  

 

Hvad er en virtuel overnatning? 

Vi kommer til at sove hver for sig, men vi vil om aftenen kl. 19.30 - 21.00 og morgenen kl. 9.00 - 

9.30 mødes over google meet, og lave nogle forskellige aktiviteter. Vi kommer til at spille både 

banko og kahoot om aftenen og selvfølgelig snakke og hygge! 

I skal selvfølgelig sove udenfor, det kan både være i shelter, telt, på trampolinen i baghaven eller 

på en madras på terrassen. For at det ikke skal være alt for ensomt, vil vi opfordre til, at I laver 

aftaler med hinanden, jeres søskende, eller en mulig ny spejderveninde. Alle er velkomne! 

 

Hvad skal du bruge for at kunne deltage? 

- En computer/tablet med adgang til internettet/4G, så du kan deltage i google meet både 

morgen og aften 

- En ekstra telefon/tablet til at spille kahoot på (kræver også internet/4G) 

- En soveplads udenfor 

- Sovepose og varmt tøj - det er koldt 

- En bankoplade (den får du når du melder dig til)  

- Banko brikker  

 

Tilmelding 

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så vi ikke går i gang uden nogen. Tilmelding foregår ved 

at sende en sms til Emma på tlf. nr. 61 65 41 72, hvor du skriver hvem og hvor mange der deltager 

Man får herefter tildelt et nr. på en bankoplade, filen med plader er vedhæftet denne mail. Så du 

kan enten printe pladen ud eller skrive den af.  

Senest tilmelding den 7. oktober 2020!! 

Linket til google meet vil blive lagt op på vores Facebook gruppe (De grønne Pigespejdere - 

Silkeborg) umiddelbart lige inden vi starter. 

 

Hilsen Laura, Victoria, Sofie og Emma 

Hvis der er nogle spørgsmål eller problemer, kan I kontakte os på Laura tlf. 29841001, mail: 

Laura@vibe-svendsen.dk og Emma tlf. 61654172, mail: Emmagk@fiberpost.dk 


