
... vi skal ud og sove i en hytte, telte, nogle i shelter og andre 
måske i biuark eller i en hængekøje hvis du har en..!

Invitation til Gruppeturen
”med en vikinge aften”

Fredag den 13/3 kl. 17.30 til søndag den 15/3 kl. 14.00

Vi vil være i spejderhytten; Øksedal, Øksedalvej 4, Barmer, 
9240 Nibe. N 56°58,140 / E 9°30,933.

Turens tema er viking og en grum vikingefest

Fredag aften kl. 17.30 møder juniorer/trop/klan/ledere på spejdergården.
Husk at spise hjemmefra. Der vil dog være lidt suppe senere på aften.

Lørdag kl. 8.30 møder mini/mikro/familiespejd på Spejdergården ved flaget, 
hvorefter de kører samlet til Barmer til os andre.

På turen skal du medbringe ude/inde udrustning, altså tøj til at være både ude 
og inde, indesko, lommelygte, dit bedste festtøj til det store vikingelejrbål, 

godt humør, en sovebamse og udstyr til at sove inde. 
Men ALLE skal medbring liggeunderlag, da nogle skal sove i fællesrum. 

De som vil sove ude i fx biuark, husker ekstra varmt soveudstyr.

Familiespejderen (3-6 år) skal medbringe en forældre, som er sammen med 
familiespejderen hele dagen på aktivitet, samt sover med denne. 

I vil komme til at skulle dele soverum med andre.

Der må ikke medbringes slik, snolder, chips, chokokiks, sodavand mm

Hele weekenden vil der være aktiviteter på tværs.
Søndag klokken 13-14, vil der være rengøring, hvor i forældre 

er meget velkomne til at komme og hjælpe (jer der skal køre retur).
Vi slutter af kl. 14 ved flaget inden vi kører hjem - retur i Støvring ca 14.30.

Prisen for denne tur er kr. 165,- for alle.

Tilmelding til turen, forældrehjælp/madhold og boller/kage sker samtidig 
med betaling på vores hjemmeside www.9530spejder.dk 

Gå ind på arrangement i medlemsservice og foretag tilmelding/betaling

Tilmelding/betalingsfrist er den 23/2 kl. 22.00, 
men meget gerne før, da vi har ledermøde d. 24/2.

De bedste spejder hilsner
Ledere, hjælpere og køkkenfolket


