
 

 

På flugt med sandheden - Tropsdivi 2019 
 

Jorden er flad. Der har aldrig gået mennesker på månen. Spejdere 

kan ikke spille bold. Dine øjne sidder fast, hvis du skeler i mod-

vind. Vacciner giver autisme. I kender dem alle! Historier om 

sandheder, som måske ikke er så sande alligevel, breder sig alle 

vegne og nu er det nok! 

 

Vi har faktaene og empirien, men har brug for jeres assistance i 

kampen mod fake-news og dem der bruger dem til egen vinding. Til-

slut jer derfor vores sag og hjælp os med at informere vore kære 

medmennesker, som vildledes! 

Tag med os på flugt, og udbred sandheden på årets divisionsturne-

ring i Bernstorff Division. 

 

Fakta boks: 

Mødested og tid: 

Start: Fredag den 5. april 2019 på Holte station kl. 18-18.30. 

Slut: Lørdag den 7. april 2019 på Hellerud, Søterrassen 17, 2840 

Holte. 

 

Tilmelding: 

Tilmeld dig på Bernstorff Divisions hjemmside senest den 1. april 

2019, hvor det eneste du skal bruge er dit navn, patruljenavn og 

gruppenavn samt et dankort fra din mor/far. 

 

Pris: 

100 kr. pr. spejder. 

 

Husk: 

− En rygsæk med personlig oppakning pr. spejder. 

− En madpakke til fredag aften pr. spejder. 

− Et pas pr. spejder, se foropgave. 

− Et Kitkat-telt pr. patrulje. 

− En pakket patruljekasse pr. patrulje. 

 

Lad informeringen begynde 

Fællesskab for begrundet Ytring og Information, FYI 
 

 

https://bernstorffdivision.dk/begivenhed/pa-flugt-med-sandheden-tropsdivi-2019


 

 

På flugt med sandheden – Foropgave 
 

Som foropgave til årets divisionsturnering bedes hver patrulje 

medbringe et identifikationsdokument pr. patruljemedlem. 

 

Fællesskab for begrundet Ytring og Information ser sig nødsaget 

til dette identifikationskrav, da vi i nyere tid, har oplevet en 

kraftig modstand mod vores medlemmer og destruktion af vores mate-

rialer. 

 

Vi beder derfor patruljerne om at følge nedenstående vejledning 

således at vi kan bekræfte jeres oprigtighed ved ankomst til vores 

forestående.  

 

FYI’s identifikationsdokument skal indeholde: 

 

− Vellignende foto 

− Fulde navn og underskrift 

− Fødselsdato 

− Højde 

− FYI-logo 

− Maks størrelse A6 

 

Eksempel: 

 

 
 


