
 

 
 
 

Juletur 

 

 

 

 

Den 7.-9. december 2018 

 

 

 

Oppakning: 

 

Rygsækken: 

Sovepose 

Liggeunderlag 

Sovedyr 

Nattøj 

Toiletgrej 

Håndklæde 

Vinterjakke 

Varm sweater 

Travesko 

Regntøj 

Gummistøvler 

Ekstra bluse 

Sokker 

Undertøj 

Lange bukser 

 

Spisegrej:  

Krus/mug 

Tallerken (flad + 

dyb) 

Bestik 

Viskestykke 

 

En lille tur-

rygsæk: 

Drikkedunk 

Lygte 

dolk 

 

Uniformen har du 

selvfølgelig på ! 



 

 

På juleturen skal vi hjælpe med at samle alle 

Disney figurerne til en super juleaften 

– hvem mon finder mandlen? 

 

Lørdag skal vi ud i skoven og finde alle de kære 

Disney figurer, så de kan komme hjem til Andeby 

og fejre jul på ægte Disney manér og med rigtig 

dansk julemad. 

 

Søndag er vi tilbage i vores eget univers igen, 

hvor der vil være plads til leg og hygge, inden vi 

slutter af kl. 10 :-) 

 

 

Fredag aften: 

Du skal selv medbringe madpakke til aftensmaden fredag 

aften. 

Husk at tage drikkelse med til maden. 

Gode råd ved pakning: 

➢ Bagagen pakkes samlet – i en rygsæk 

➢ Det er vigtigt, at spejderne er med til at pakke  

 – så ved de også, hvad de har med ☺ 

➢ Husk navn i alt – også spejdertørklædet!  

 Spisegrej kan mærkes med neglelak eller dymotape 

➢ Spejderlommen i tip-top stand - husk kuglepen 

Alle minier er også velkomne til at medbringe  

en Disney-figur / et Disney-tøjdyr 

HUSK at medbringe en gave til en værdi af ca. 30 kr. 

Hvem ? Alle minierne i 1. Kokkedal 

Start ? Fredag kl. 18.00 mødes vi ved Spejderhytten 

Egemosen, Tinkerupvej 17, 3080 Tikøb  

Slut ? Søndag kl. 10.00, men med forældrehjælp fra 9.30 

 Forældrene bedes være ved spejderhytten kl. 

9.30, klar til at hjælpe med at få pakket det 

sidste ned – og evt. gjort det sidste rent, så vi 

alle sammen kan komme hjem til familien. 

Hvor ? Spejderhytten Egemosen, Tinkerupvej 17, 3080 Tikøb  

Pris ? Det bruger vi altså ikke ☺ 

Tilmelding ? Senest onsdag den 28. november 2018! 

(du skal da selvfølgelig med) 

Slik ? nej tak. Ligeså nej tak til elektronik inkl. mobil 

Ja tak ☺  Vi modtager gerne hjælp søndag 

samt til maden lørdag. Der ud over modtager vi 

gerne boller og gulerødder/klementiner/æbler 

til fælles hygge fredag og lørdag. 

 

 

Tilmelding/afbud via hjemmesiden  

senest onsdag den 28. november.  

Tilmelding er bindende ! 

Ligesom de andre år, så er det en forudsætning, at der er nogen, 

som vil hjælpe os med at stå for julemaden til lørdag aften :-) 

Forældre- 

hjælp ? 


