Dividusdag for spejdere i troppen, 6. – 9. klasse

Kære spejdere
Vi vil gerne tilbyde jer en helt særlig aktivitet på Dividusdag. En aktivitet der varer hele dagen, og
som kun er for tropsspejdere. Det er fedt hvis du kommer med din patrulje, og du er velkommen,
hvis du kommer selv. Vi skal nok sørge for at du bliver en del af tropsspejdernes fællesskab i
Pamhule Division.
Vi starter og slutter sammen med resten af divisionen på Lagoniskolen i Vojens – men fra 10.15 –
15.15 er vi for os selv. Vi håber I vil bakke op om arrangementet – hvor vi sammen tager mærket
for FN´s Verdensmål.
”Er vi sammen er det sjovt, er vi flere er det federe”

Kære spejder
Jeg skriver til dig fordi det er blevet for farligt for dig at blive i LAlalandet. Der er folk der slås, og mange
børn arbejder nu, for at forsøge at skaffe mad til deres familier. De kommer ikke i skole og får ingen
uddannelse. I landsbyerne er drikkevandet forurenet, og der er mangel på mad. Den mad der er, er blevet så
dyr, så det er helt umuligt for mange at købe den. Alt dette ved du selvfølgelig godt, for det har du jo selv
mærket gennem mange år
Det er på tide nu, at du forsøger at flygte ud af LAlalandet. Du skal pakke en ganske lille taske med det
allermest nødvendige såsom varmt tøj, og lidt mad – men forvent ikke at du får den med over grænserne.
Jeg skal nok hjælpe dig med at skaffe pas og papirer. Jeg har hørt om andre der har forsøgt at rejse til
Pamhule Division, de siger det er svært men ikke umuligt at komme frem – og det er et sted, hvor alle får lov
til at lære noget, sove trygt – og jeg har endda hørt, at de får nok at spise, også noget de kalder kage.
De siger, at hvis du medbringer nogle af symbolerne fra de mange verdensmål, og ved hvad de betyder, så
er der steder det er nemmere at komme frem. Om det er som små kort, i perler, vævet, syet, klippet eller –
alt kan bruges og handles med, så husk dem, ellers kan flugten blive endnu sværere.
Jeg håber vi ses – så vi sammen kan rejse, det vil være så svært for mig at rejse selv. Du må selvfølgelig tage
din familie med også.
Din ven

