Hej spejder i Bro Division!
DIVI DUS DAG er et arrangement hvor spejdere,
fra 6 til 12 år, samt familiespejdere og ledere fra Bro division,
mødes på tværs af de forskellige DDS grupper og deltager i sjove
og inspirerende aktiviteter.
Afhængig af din gruppes behov for PR, bestemmer din gruppe,
om du må invitere en kammerat med til Dividusdagen.
Husk madpakke og drikkelse til frokost og et krus. Samt tøj til både
udendørs og indendørs aktivitet.

10.00:

I bydes velkommen - Vi starter med en fælles sang.

10.30

Fordeling og start på 1. aktivitets-periode.

12.00

1. periode slut.
- man finder sammen med sin gruppe i det tildelte
klasseværelse og spiser sin madpakke samlet.

12.45

Fordeling og start på 2. aktivitets-periode.

14.15

Slut på 2. aktivitets-periode.

14.30

Vi mødes til fælles underholdning i Ørkildskolen –
By afd.s Aula.

15.15

Lidt ny energi til de aktive Pizza el. pølsebrød eller noget helt tredje og juice
brik.

15.45

Fælles afslutning med et par sange sammen med dine
nye spejdervenner.

16.00

slut.

Vel mødt og med spejderhilsen
Jette, Jill, Birthe, Mette, Allan og Margit.
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Lørdag d. 6. November
Ørkild skolen (By afd.)
Teatergade
overfor Krøyers have
5700 Svendborg

Her kan du læse om de aktiviteter du kan prøve på Dividusdagen,
evt. sammen med din kammerat.

Akt nr.

Aktivitets
navn.

7

Spejder Nostalgi :
Fyns Spejder og FDF
Museum

Nu og Da. Oplev hvordan dine forældre
og bedste forældre var spejdere.

8

Spejderne bygger en
bedre verden:
Pionererne

På et byløb løser vi opgaver om
verdensmålene

Beskrivelse

Kreativt skrald :
Magleby spejderne
& NjSø

Kreative ting af affald.
skab sjove ting af ud af ingen ting og
vær med til at gøre det sjovt at
genbruge.

Udfyld tilmeldingen - Side 3 og 4 - ens på begge sider.
– og aflever den til din leder inden efterårsferien - det er snart.

2.

Biler og tog :
Christiansminde
Spejderne.

Vi skal bruge sav og hamre
og fremstille året hotteste bil.

Deltager du som familiespejder skal din deltagende og betalende
familiehjælper være sammen med dig, på den valgte aktivitet
(ligesom kammerater til spejdere).
- og hjælpe dig med de svære ting på aktiviteten.

3.

Mini både el. skib :
Pionererne.

Lav en lille mini båd og prøv om den er
sødygtig til at flyde.

Fugle mad :
Thurø Spejderne

Fugle har brug for mad hele året.
Her kan du lave forskellige fugle
foder ”dimser”

1.

4.

5.

Spil lavet i træ.:
Familie spejder kan lave domino spil
Inca Spejderne Sydfyn Mikro/Minier - Kryds og Bolle spil
Juniorer kan lave en flergangs sudoku

6.

Kimslege :
Rudkøbing gruppe

Hvem er Kim?
Kom og bliv udfordret og brug dine 5
sanser på 9 forskellige måder.

Hvis du deltager med en inviteret kammerat, skal i følges ad på de
aktiviteter i sammen har valgt og prioriteret på tilmeldingen.

Den ene halvdel af tilmeldingen beholder du selv, sammen med
indbydelsen, den anden halvdel afleveres til din leder sammen med
betalingen.
Bemærk der er kun reelt udbudt 8 aktiviteter i år, så det bliver snævert med
fordelingen. - tildelingen prioriteres efter tilmeldingsrækkefølge.
- Så skynd dig og tilmeld dig hos din egen leder.

Side 3
Tilmeldingsblanket:

Din egen kopi.

Dit navn (spejderens for og efter navn):
___________________________________

Mikro

 Mini  Junior Familie sp. 

Den enkelte spejdergruppe bestemmer
om du kan invitere en kammerat med.

Din kammerats (pårørendes) navn:
____________________________
Din alder:_____ Din kammerats alder:_____
Jeg (og min kammerat) vil gerne deltage
i 2 af mine 4 prioriterede aktiviteter.

Prisen for at deltage:
50 kr. pr. deltager.
Betaling for dig
Evt. betaling for din kammerat

50,00
50,00

Mødested: (hvis andet ikke er aftalt med din leder)
Skolegården på Ørkild, byskole Teatergade kl. 9:45
Parkering evt. Dronningemaen
- Tildelingen til aktiviteter prioriteres efter tilmeldingsrækkefølge.
Derfor er det vigtigt, at du husker at aflevere din tilmelding til din leder så
snart som muligt.

Tilmeldingen og betaling afleveres til din leder

Din spejder gruppes navn:________________

Enten på denne blanket eller via elektronisk tilmelding og betaling.
senest Fredag før efterårsferien

Den ene del af tilmeldingen ( Side 3) beholder du selv,
den anden del ( Side 4) afleveres til din leder sammen med betalingen.

her skriver du din ønskede prioriterings rækkefølge for
dine
Aktivit
et nr.

Aktivitets navn

1.

Kreativt skrald:
Magleby spejderne

2.

Bil el. tog af træ :
Chr. Minde Spejderne

3.

Mini båd el. skib
Pionererne

4.

Fuglefoder dims:
Thurø Spejderne.

5.

Spil lavet i træ:
Inca Spejder Sydfyn

6.

Kims lege:
Rudkøbing gruppe

7.

Spejder Nostalgi :
FDF og Fyns spejder
museum
Verdensmålene i
børnehøjde :
Pionererne

8.

Din
prioritering
Skriv 1 - 4

9
10

valgte/ønskede aktiviteter.
skriv 1. for dit første valg - 2.
valg og 4. for dit fjerde valg.

for dit andet valg

3.

for dit tredje

Side 4
Tilmeldingsblanket:

Din Leders kopi

Dit navn (spejderens for og efter navn):
______________________________
_____

Mikro

 Mini  Junior Familie sp. 

Den enkelte spejdergruppe bestemmer
om du kan invitere en kammerat med.

Din kammerats (pårørendes) navn:
____________________________
Din alder:_____ Din kammerats alder:_____
Jeg (og min kammerat) vil gerne deltage
i to af mine 4 prioriterede aktiviteter.

Prisen for at deltage:
50 kr. pr. deltager.
Betaling for dig
Evt. betaling for din kammerat

50,00
50,00

Mødested: (hvis andet ikke er aftalt med din leder)
Skolegården på Ørkild byskole Teatergade kl. 9:45
Parkering evt. Dronningemaen

Tilmeldingen og betaling afleveres til din leder

Din spejder gruppes navn:________________

Enten på denne blanket eller via elektronisk tilmelding og betaling.
senest Fredag før efterårsferien

Den ene del af tilmeldingen (Side 3 ) beholder du selv,
den anden del ( Side 4 ) afleveres til din leder sammen med betalingen.

her skriver du din ønskede prioriterings rækkefølge for dine valgte/ønskede
aktiviteter.
Aktivit Aktivitets navn
Din
et nr.
prioritering
Skriv 1 - 4
1.
Kreativt skrald:
Magleby Spejderne
2.

Bil el. tog af træ :
Chr. Minde Spejderne

3.

Mini båd el. skib
Pionererne

4.

Fuglefoder dims:
Thurø Spejderne

5.

Spil lavet i træ:
Inca Spejder Sydfyn

6.

Kims lege:
Rudkøbing gruppe

7.

Spejder Nostalgi :
FDF og Fyns spejder
museum
Verdensmålene i
børnehøjde :
Pionererne

8.

9
10

skriv

- Tildelingen til aktiviteter prioriteres efter tilmeldingsrækkefølge.
Derfor er det vigtigt, at du husker at aflevere din tilmelding til din leder så
snart som muligt.

1.
4.

for dit første valg
for dit fjerde valg

-

2.

for dit andet valg

3.

for dit tredje valg og

