Kunne du tænke dig at tage et SHELTY mærke?
Vi begynder d. 18. september med at indvie de 2 meget fine vildmarks-sheltere som De
Grønne Pigespejdere har doneret til Paradislejren i Virklund.
Hvad
•
•
•
•

er SHELTY?
Du overnatter i et shelter 1 gang om måneden i 1 år (12 overnatninger)
Det skal være officielt godkendte sheltere
Du må kun sove i det samme shelter 1 gang
Shelteret må ikke lukkes af med presenning.

Du skriver under på at du deltager i alle 12 overnatninger – uanset vind og vejr. Hvis du ikke
har mulighed for at deltage på de planlagte datoer, har vi mulighed for at lave en ekstra dato
i den måned – hvis lederne har mulighed for det.
De fleste af shelterne ligger i Silkeborg kommune.
Der vil blive sendt information ud ca. 1 uge før hver overnatning og vi håber på nogle af jeres
forældre vil have mulighed for at køre til shelteret og hente igen næste morgen.
Som udgangspunkt vil alle overnatninger starte med afgang fra hhv. Ballehuset og Dybkær
Kirke.
Tilmelding sendes inden 10. september med nedenstående information på mail eller sms til:
Anne Larsen, e-mail: childofuniverse@hotmail.com, tlf: 6092 7496. (Afklip afleveres til leder)
18. september: Paradislejren
2. oktober: De små fisk, Sejs
6. november: Skorup
4. december: Den Grønne Plet (Nørre Knudstrup)
15. januar: Hvinningdal Grusgrav
5. februar: Paarup Grønneområde
12. marts: Bryrupbanestien, Vrads Station
2. april: Shelterpladsen ved Høgdal
7 maj: Grønnebo Shelterne
11. juni: Sorring Skov
30. juli: Hedeland
13. August: Them

Der vil blive sendt information ud ca. 1 uge før
hver overnatning, med nærmere information.
Husk at medbringe:
Liggeunderlag
Sovepose
Tøj og sko efter vejret
Snacks
Toiletpapir / Håndsprit

Navn og Trop

Tlf:

Forælder-navn:

Tlf:

e-mail:
Dato:
……………………………….. skriver under på jeg gerne vil deltage i SHELTY mærket i regn, sne, sol
og blæst én gang om måneden fra september 2021 – august 2022.

