TANG OG TJÆRE”
- et årsmøde for De sejlende KFUM Spejdere

16.- 17. november 2019.

Lørdag den 11. november
For de morgenfriske:
08.00 - 09.00: Morgenmad
09:00 - 09:30: Fælles andagt og flaghejsning

Øvrige deltagere:
09:30 – 10:00 Ankomst med kaffe og brød

Lørdag kl.10 – 11.00
Velkomst og dagens program
Hvad er sket siden sidst.
Status på Det Mobile Søcenter
Lørdag kl. 11.00-12.00:
På tur i det Sydfynske Øhav
Kim Lykke-Jensen fortæller om sine ture med Meginjollen i
det Sydfynske Øhav.

Lørdag aften
deltager vi i fællesprogrammet
18.30: Middag
19:30 til 22:00 Erfaringsudveksling, de gode
søoplevelser
– vi planlægger sejlads hos hinanden.
Eventuelt

Lørdag kl. 13.00 - 15.00.

Spisning og Fællesprogram
22:00 – Natmad…………….

Skødning – trim – sejladsteknik i meginjollen
Henning Ringe Ibsen er meginsejler i Grønsund
sejlklub på Falster.

Søndag
08.00 – 08.30: Morgenmad
08.30 – 09.30:

Henning blev nr. 2 ved meginbowlen i 2018.
Henning står for Meginbowlen 2020 i Grønsund.
Lørdag kl. 16 - 18.00.
Vi er inviteret til at deltage i DDS-sølejr ved Thurøbund
til næste sommer.

Afslutning, evaluering og opsamling.

Kan du ikke komme hele weekenden er
programmet lagt, så det vigtigste er lagt
lørdag. Så meld dig bare til.

SpejdernesLejr 2022.
Planlægning af næste års arrangementer.

Hvor er det?
Houens Odde Spejdercenter,
Houens Odde 14, 6000 Kolding¨

Hvad koster det at være med?
Hvordan tilmelder man sig?
Det er gratis at deltage i Korpsweenden. Der ydes
kørselstilskud efter korpsets regler, herunder evt.
udgifter til Storebæltsbroen.
Blanketter til rejsegodtgørelse udleveres ved
indcheckning. Rejse med fly eller taxi godtgøres IKKE. Vi opfordrer til samkørsel.

Ønsker du at overnatte på korpsweekend?

"Tang og Tjære" er en del af
"Korpsweekenden" og Du tilmelder dig ved at
udfylde tilmeldingsformularen på
https://medlemsservice.spejdernet.dk/event
/id/1836/register Under formål skriver du:
”Søgruppen”.
Tilmeldingsfrist 8.11.2019

Skriv det på, når du tilmelder dig. Søgruppen betaler

Har du spørgsmål så kontakt
Hans Ole Kofoed, tlf. 59 43 61 69 /40 40 61 69 eller på
mail: hansolekofoed@kfumspejderne.dk

Får man noget at spise?
Når du deltager i Korpsweekend bydes der på
ankomstkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og
aftensmad kl. 18:00 om lørdagen. Alle
måltider er gratis.

