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Så er der fødselsdag..
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Det skete i de dage… Vi er nu kommet godt
i gang det nye år, og hvis du tror 2007 bare er et
ganske almindeligt standard år, med lektier, arbejde og
de normale ting man skal i hverdagen, så kan du godt tro
om igen… FOR… 2007 er et ganske særlig år. Det er nemlig i år
Spejderbevægelsen fylder 100 år. Og det skal vi selvfølgelig fejre.
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Det betyder at Spejdermøde Tirsdag d. 20 Februar og Bæver / Ulvemøde
d. 22 Februar er aflyst. I stedet holder vi Fællesmøde for hele gruppen
Onsdag d. 21 Februar fra kl. 18.00 - 19.30. Vi håber vi får en sjov og hyggelig aften fuld at spejderånd og spejder aktiviteter.
Spejderbevægelsen blev startet i 1907 af Sir. Robert Baden-Powell (1857-1941),
manden på billedet. Han lancerede ideen om spejderarbejdet offentligt om foråret
og fik så samlet 20 drenge sammen, som godt ville prøve at være spejdere. Fra d.
1 til d. 8 August 1907 tog Baden-Powell med de 20 drenge på verdens første spejderlejr. Den foregik på Brownsea Island i den Engelske kanal. Lejren blev en så stor
succes at der i 1910 var over 100.000 spejdere i England, hvilket må siges at være
godt klaret på 3 år!
Her 100 år efter starten er der på verdensplan ca. 28 millioner spejdere. De 70.000
kommer fra Danmarks 5 spejderkorps. Internationalt fejre man jubilæet til sommer
med en Verdensspejderlejr (Jamboree 2007) i England. Der er tilmeldt ca. 40.000
Spejdere fra hele verden til den lejr. Så det bliver stort!
Så fik du lige lidt viden om spejderbevægelsen og lidt fakta om hvor mange vi
egentlig er. Vi håber at se dig til vores fællesmøde.

ONSDAG d. 21 FEBRUAR - 18.00 til 19.30
Med spejderhilsner
Lederne

Tornemark-Sandved Gruppe
www.spejderweb.dk
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