Den store sp lop tur 2.0
Du inviteres hermed til den fænomenale tur, med det mindst lige så fænomenale navn, ’Den store spiloptur
2.0’. For nogen giver navnet minder til en tur for længe siden, for andre er det noget nyt.
Men hvad er det for en tur? Jo, turen er for dem der kan lide at spille, for dem der kan lidt at dyste, for dem
der støtter sit hold og for dem der kan lide at have det sjovt!
Men hvad skal vi så lave på turen? Jo, hør her, der var engang en gammel mand som sagde at det er sjovest
hvis ikke man ved det hele på forhånd. Det gælder også her… (Men du finder ud af det, hvis du tager med).
Praktiske oplysninger (som den gamle mand mente vil være godt at vide):
Tilmeldingsfrist: Fredag den 23/3 -2018 på www.spejderhat.dk
For hvem: For alle spejdere i Frydenborg gruppe – dvs. mikro, mini, junior, trop, klan og ledere.
Hvornår: Lørdag 14/4-2018 10:00 (Der er åbent fra 09:45) – søndag 15/4-2018 12:00.
Hvor: Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11D, 2840 Holte.
Pris: Er inkluderet i kontingentet.
Medbring: Lagen samt sovepose eller dyne. Evt. hovedpude.
Sovebamse!
Varmt udetøj efter vejret.
Fodtøj til inde og ude.
Skiftetøj.
Nattøj.
Toiletsager.
Lommelygte.
Uniform og tørklæde.

Den store f rældrebrunch II
Søndag morgen, når gruppeturen nærmer sig slutningen, inviterer vi forældre og søskende til brunch og
hyggeligt samvær. Der vil være dejlig mad, hyggelige folk og glade spejdere. Spisningen vil foregå indenfor,
men efterfølgende vil der være et kort program som også indeholder noget frisk luft. Så husk tøj til at være
ude.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 23/3 -2018 på www.spejderhat.dk
For hvem: For forældre og søskende til alle spejdere i Frydenborg gruppe.
Hvornår: Søndag 15/4-2018 09:00 (I er velkomne fra 08:45) – søndag 15/4-2018 12:00.
Hvor: Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11D, 2840 Holte.
Medbring: Indesko eller strømpesokker.
Tøj til at være udenfor.
OBS: Der kan være lidt klemt med parkeringen hvis man kommer sidst. Så hvis man har en tendens til at
komme sidst og dermed skal parkere yderligt, så læg 5 minutter til i gå-transport-tid.

