”Sølvstokken”
Juniortræf 2015

Jeg hedder Loulou og er forældreløs, og jeg tror fast og stærkt på at min mor er i live et sted i verden.

Tilbage i 1887 blev min far slået ihjel af Manden med Sølvstokken, han følger efter mig, så han er måske
farlig. Min værge er den kære Fader Minar, byens præst, men jeg bor hos Liantyn som passer på mig i
Montmartre by.

I må hjælpe mig at finde ud af hvad der skete, hvem jeg er og hvor min mor er. I skal passe på, at I ikke

bliver taget i at hjælpe mig. Der er nemlig nogle banditter ude i byen, og Baronen lægger store planer med
Montmartre.

Jeg vil gerne mødes med jer i skoven på Als, men jeg har ikke været der før. Jeg ved blot at stedet hedder
TROLDHØJ, Troldhøj vej 1, Østerholm, 6430 Nordnorg

Vi mødes ved hytten kl 17.30, fredag den 11. september

Og vi skal hentes samme sted kl 11.30, søndag den 13. september 2015.

Hele turen koster 175,00 kr. som indbetales via hjemmesiden: langeso.spejder.dk
Vi sover udenfor på en stor græsplæne, så husk noget varmt at sove i, varmt tøj, spisegrej inkl
viskestykke,lygte, varm jakke/bålkappe til ved bålet og godt fodtøj til at være udenfor.

Jeg håber at I vil hjælpe mig med at vække historien til live, så vi sammen kan finde ud af hvad der skete i
1887.
-Teamet: Budde, Flemming, Sulfo & Lulu
Piiiist pist.... Vi lover jer at det bliver kodyl sjovt...Der bliver fest og farver, musik og nye oplevelser!
SPONSORAT: TEATER HJØRNET, København

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Spejderens navn:

_________________________________________________________________________
Sæt kryds:

Jeg KOMMER: ___

Jeg kan køre: ____

Antal pladser i bil:________ incl.mig

Jeg kan hente: ____

Antal pladser i bil:________ incl.mig

Har TRAILER: ___

Jeg kan IKKE komme: ___
Tlf. hvor mine forældre kan træffes:______________

På træf er der kagehygge, og jeg kan bage en kage på vejne af min gruppe som jeg medbringer:_____
Hov, forresten jeg kan ikke tåle/har allergi for:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

