
  

Gruppetur 

9. – 10. marts 2019 

 

Gruppeturen foregår på 

Sletten ved Himmelbjerget 

 

 

 

Mødetid / sted: 

Mikro / mini: Vestermølle lørdag kl. 08:30  

Forældre: På Sletten søndag kl. 9:30  



På tur i junglen med vennerne! 

”Det rent og skært nødvendige 

Det elementært nødvendige 

Der er det som du har brug for på din vej 

Det nu og her nødvendige 

Uden det vi' svært elendige 

Men få det dér nødvendige, er en leg” 

I år skal vi ind i junglen og udfordres med Mowglis 

venner. Vi skal i fællesskab overvinde junglens fare 

og nyde godt af dens herligheder. Der er mange 

forskellige dyr i junglen – både søde og rare dyr, 

men også farlige! Mon vi møder nogle af dem? 

Vi kommer i hvert fald helt sikkert til at skulle bruge 

både det nødvendige, det elementært nødvendige, 

uden det svært elendige og det bliver helt sikkert 

en leg! 

Så ta’ med os ind i junglen på årets gruppetur! 

 

Sidste frist for tilmelding er søndag den 3. marts og tilmelding foregår til 

din leder. Betaling for turen er inkluderet i kontingentet.  



Oversigt: 

 

Til frokost, søndag, serveres mad efter temaet + 1 øl/vand til en pris af kr. 

50,00 kr. som betales ved tilmeldingen eller på Mobilepay 38542 (Husk at 

skrive navnet på din spejder i kommentarfeltet!) Gratis for børn. 

Så gøres der rent 

Vi er færdige senest kl. 15.00 

T i l m e l d i n g  t i l  g r u p p e t u r e n  

❑      kommer 

❑  Mine forældre kan køre ud 

❑  Mor eller far kan hjælpe på opgaveløb lørdag kl. 10 – 16  

❑  Jeg kan tage boller med til 10 

❑  Jeg kan tage kage med til 10 

❑  Jeg kan tage frugt med til 10 

Der kommer  voksne   børn søndag. 

Vedlagt kr. ________ Overført på Mobilepay 

Fredag 

Junior og trop mødes på Sletten 

Mørkeløb for junior og trop 

Lørdag  

Morgenmad 

Mikro og Mini tager fra Vester-

mølle 

Flaghejsning 

Opgaveløb 

Aftenunderholdning 

Søndag 

Morgenmad 

Familiespejdere og forældre an-

kommer kl. 9.30 

Flaghejsning 

Spejderopgaver for forældre 

Kaffe for forældre samt grup-

pens generalforsamling / aktivi-

teter for spejdere og børn 

Frokost 

Oprydning / rengøring 



Kørevejledning: 

Position: 56.1141 N 9.665 Ø 

 

 

 

 

 

Friluftscenter Sletten 

Bøgedalsvej 16 

8680 Ry 

Følg skilte mod »Ny Sletten« for at  

undgå modkørende trafik. 

Husk 

Uniform 

Evt. sangbog 

Varmt tøj 

Regntøj 

Fodtøj til at være ude med 

Hjemmesko (ikke kun sok-

ker, da der er splinter) 

Ekstra sæt tøj 

Tandbørste 

Sovepose 

Lagen 

https://www.google.dk/maps/place/FDF+Friluftscenter+Sletten/@56.1114463,9.6546897,12.68z/data=!4m2!3m1!1s0x464c75c0f01903d1:0x28326a134badca7d

