
  Kære spejder 
I år går gruppeturen til spejderhytten 
Ingeborg, der ligger i Ølsted. Vi skal have en sjov 
og hyggelig weekend med alle spejderne fra hele 
Skovgruppen.  

Tema 
Temaet i år bliver en blanding af vikinger, vand og 
verdensmål. Det vil være lidt forskelligt hvad den enkelte  
gren skal lave, men for alle gælder det at man skal have skiftetøj med, så 
man kan tåle at blive lidt våd. 

Møde- og afhentningstid 
Vi mødes fredag den 12. maj kl. 16.30 på Langagergård og kører i fælles bus op til 
spejderhytten. Der er ikke aftensmad fredag, så enten skal man have spist inden vi tager 
afsted, eller også skal man tage en madpakke med, som man kan spise når vi er kommet frem. 

Familiespejderne kommer kl. 9 lørdag morgen til fælles flaghejsning. De skal 
selv sørge for transport.  

Lørdagen kommer til at gå med forskellige aktiviteter for hver gren. 

Søndag er der nedpakning af lejr, samt fælles aktivitet for hele gruppen. 

Til forskel fra andre år, skal forældrene først komme og hente børn når 
klokken er 13. Man må gerne komme tidligere, men så bliver man sat til at 

rydde op, pakke lejr sammen, hjælpe til i køkkenet eller andre sjove opgaver. 
Der er ikke frokost til forældre om søndagen. 

GRUPPETUR 2023 
12.-14. maj



Forældrehjælp 
Vi har virkelig brug for hjælp i køkkenet. Vi forestiller os (håber på) at 6 forældre melder sig til 
at lave mad til os weekenden igennem. For køkkenholdet vil der være mulighed for at sove 
indendørs hvis man ikke lige er til telt (men ens barn skal stadig sove sammen med resten af 
sin gren).  

Arbejdsopgaverne er:  

  

Det ville også være en virkelig stor hjælp, hvis der var nogle forældre som har tid og lyst til at 
hjælpe med at pakke lejren sammen eller pakke ud, når vi kommer tilbage til Langagergård. Så 
går det hele lidt hurtigere, og lederne kan godt være trætte efter en lang, sjov weekend. 

Hvis du vil hjælpe til med mad, sammenpakning eller udpakning, så skriv det i 
kommentarfeltet når du tilmelder din spejder. 

Tilmelding sker i butikken på hjemmesiden,  
hvor der er åbent indtil den 23. april. 

Pris for turen er 
Mikro, mini, junior, trop og klan: 350 kr. 
Familiespejderforældre: 200 kr. 
Familiespejdere: 100 kr. 

Adressen på lejren er: Svanevej 20, 3310 Ølsted 

Hilsen lederne i Skovgruppen

Fredag Lørdag Søndag

Morgenmad Morgenmad

Frokost Frokost

Eftermiddagssnack

Natsuppe til lederne Aftensmad

Pakkeliste 
• Sovepose 
• Liggeunderlag 
• Hovedpude 
• Nattøj (til at sove udenfor) 
• Sove bamse 
• 2 sæt rent tøj + ekstra sokker 

(tjek vejrudsigten) 
• Hue 
• Vanter 
• Regntøj + jakke 
• Sko (til at være udenfor) 
• Varm trøje 
• Turtaske 
• Spisegrej (kop, tallerken, gaffel, 

kniv og ske) + viskestykke 
• Drikkedunk 
• Evt. vikingeudklædning 
• Madpakke til fredag (hvis man 

spiser hjemmefra, er det en god 
idé at have en aftensnack med).


