
I år går Pinseturen til Egemose Centret ved Ganlø-
se. Vi skal, sammen med en masse andre spejdere i 
alderen 6-10 år fra spejdergrupper fra hele landet, 
deltage i spejderolympiade i nye såvel som gamle 
spejderdiscipliner..

Vi deltager fra Skovgruppen med 4-5 ledere og har 
forhåndsreserveret til 15 mikroer. Derfor vil vi ger-
ne hurtigst muligt have jeres tilmelding, så vi kan 
tilmelde det endelige antal.

Transport
Vi har behov for forældretransport, så hvis I har mu-
lighed for det, så husk at skrive det på tilmeldingen. 
Har I lyst til at bage kage eller boller tager vi også 
meget gerne imod :-)

Mødetid
Vi mødes fredag d. 18. maj kl. 17.00 på Langager-
gård. Her pakker vi bilerne og kører til Egemosen. 
Det tager ca. 30 minutter.
Søndag d. 20. maj hentes vi alle af jeres søde for-
ældre kl. 20, hvorefter vi kører til Langagergård og 
pakker ud.
Grunden til den sene afhentning søndag, er at der er 

et fællesarrangement søndag aften med fællesspis-
ning og bålhygge. Det synes vi ikke børnene skal gå 
glip af, og da det jo er helligdag om mandagen, håber 
vi at det også er OK med jer forældre.

BØRNENE SKAL HAVE MADPAKKE 
MED TIL FREDAG AFTEN.

Adressen er
Egemose Centret, Egemosevej 9, Ganløse, 3660 
Stenløse. www.egemosen.dk

Pris Det koster 300 kr. at deltage. Tilmelding og be-
taling skal være foretaget senest 22. april på www.
skovgruppen.dk/butik. 
Vi skal melde det endelige deltagerantal til Egemo-
sen, så det er vigtigt at I ikke overskrider deadline.

Hilsen Mikrolederne

PS! Mobiltelefoner og tablets er ikke velkomne. 
Spændte og nysgerrige forældre kan følge med på 
facebook. Knive må gerne medbringes, men vi for-
beholder os ret til at inddrage dem.

Pakkeseddel:
•  Varm sovepose og liggeunderlag
• Sovedyr
•  Godt varmt nattøj
•  Tøj og overtøj efter vejret (husk vi skal være 

udenfor i knap 2 døgn)
• Spejderuniform/-tørklæde
•  Sko + skiftesko (hvis man ikke kan binde snø-

rebånd, skal man ikke have snøresko med)
•  Service (dyb og flad tallerken, kniv, gaffel, 

ske og kop) og viskestykke
•  Tandbørste
• Drikkedunk
• Lommelygte SKOVGRUPPEN

EVENTYRET STARTER HER

Telefonnumre
Mette 61 77 43 44
Jacob 20 63 52 04
Heidi 23 35 12 21

Jakob 61 68 50 55
Sie 60 67 52 04
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