
  Kære julemikrospejdere 
 
 
Juleaften er godt og gaver kan man også godt vænne sig til. 
Men det som julen virkelig handler om det er 

 MIKROJULETUREN!!!  
Som altid er det en tur med masser af hygge, peberkager, nissehuer og masser af eventyr  
 
På tidligere juleture har vi flere gange haft held til at møde nisser.  Og i år skal vi til en hytte der 
ligger nær en skov hvor der skulle leve en helt særlig stamme af nisser. Hvis vi har heldet kan det 
være at vi kan komme på sporet af disse hemmelige skovboer og måske endda møde en. 
 
 

 
 

 

 
Og så lidt til den praktiske nisse: 

- Dage: Lørdag d. 22. Januar 
- Start: Hillerød station kl 8.00 
- Hjemkomst: Afhentes ved Quercus, Flynderupgård, Agnetevej 11, 3060 

Espergærde lørdag kl. 14.30 
  

 
 
Lørdag spiser vi frokost udendørs, så I skal have en stor madpakke med. Hvis søde sager 
medbringes, skal der være nok til at dele ud   
 
Mikroerne skal selv være med til at pakke, så de ved hvor deres ting er i tasken.  
 
Påklædning: Spejderuniform og –tørklæde, varmt og tørt overtøj, det muddervenlige spejdertøj 
(ikke det fine hverdagstøj) og selvfølgelig en nissehue  Vi skal være udendørs hele dagen. 

HUSK: 
Uniform, 

Nissehue og en skøn 
madpakke 

 

Lav plads i maven til ekstra guf, 
for på den traditionelle juletur 
er der er altid udsigt til godter 

og glade børn. 

 



Endelig er der lidt vigtigt til jeres forældre:  
 
Børnene må ikke have elektronisk legetøj med – både fordi vi ikke kan tage ansvar for det – og 
fordi det ikke er formålet med turen. Det gælder både telefoner, iPads, Nintendoer osv. Hvis 
det medbringes, konfiskeres det til turen er ovre  
 
Derudover får I her to telefonnumre, hvis der skulle opstå behov for at få fat i os undervejs: 

- Aslak: 41415856 
- Bitten: 25123887 

 
Endvidere er det også vigtigt, at der er navn på alle medbragte ting og at jeres spejder er med 
til at pakke sin taske og dermed ved hvad de har med. Forsvundne ting eller ting, de ikke tror 
de har med, er en stor kilde til en ked spejder.  
 
Hvis I har nogle kommentarer, bekymringer eller andre ting, der bare er rare at vide for os, så 
skriv en mail til mikro@spejderhat.dk , hvor vi vender tilbage med svar. Det kan fx være hvis 
jeres barn tit har hjemve og hvad der plejer virke godt mod det, eller hvis jeres barn bruger 
natble, har allergi eller skal tage noget medicin. Vi vil meget gerne vide det, hvis det er – og vi 
er heldigvis også vant til at håndtere lidt af hvert.  
 
I skal ikke betale for turen, da prisen indgår i kontingentet   
 
Tilmelding foregår via www.spejderhat.dk, hvor tilmeldingsfristen er torsdag d. 20/1 kl 22.00. 
Her vil I også blive bedt om at udfylde kontaktinformationer for den pågældende weekend, 
hvis det ikke er jer, vi skal ringe til – men en bedsteforælder e.l.  
I må også meget gerne melde afbud hvis jeres mikro ikke kan deltage, så ved vi at der er styr 
på alle. 
 

Det bliver super-duper-jule-nisse-fedt, og vi glæder os vildt meget!   
Nissehilsen fra Mikrolederne 
Bitten, Marie og Aslak 
 

http://www.spejderhat.dk/

