
  
  

Så   er   det   tid   til   Morescospejdernes   årlige   juletur!   

  
Vi   skal   afsted   fra   fredag   den   10.   december   til   søndag   den   12.   december.   På   
turen   skal   vi   hygge   med   juleklip,   bagning,   udendørsleg,   spil,   
pebernøddespisning,   pakkeleg,   juleløb,   julemiddag   –   sådan   kunne   vi   blive   ved,   
men   tag   med,   så   kan   du   være   med   til   at   opleve   en   ægte   spejder-jule hyggetur.   Vi   
skal   være   i   en   hytte,   der   hedder   Colleruphus,   som   ligger   på   Høje   Sandbjergvej   
11D,   2840   Holte.   
  

Turens   længde   afhænger   af,   hvilken   gren   du   er   i.   
  

Juniorerne,   troppen   og   seniorerne    mødes   på   Colleruphus   fredag   kl.   18   og   afslutter   
søndag   kl.   14.   

  
Minierne    ankommer   lørdag   kl.   9   og   afslutter   søndag   kl.   14.   
  

Forældre    er   velkommen   til   at   komme   søndag   kl.   12   og   være   med   til   at   lave   frokost   over   bål   
sammen   med   os   andre.   
  

Tilmelding   
Du   skal   melde   dig   til   på   hjemmesiden   via   følgende   link:    Tilmelding   Juletur   
Prisen   er   250   kr.     
Søndagens   arrangement   er   gratis   for   forældre,   men   I   skal   tilmelde   jer   til   
lene@morescospejderne.dk   
Hvis   du   ikke   kan   deltage,   må   du   gerne   melde   afbud   på   ovenstående   link.   
  
  

Tilmeldingsfristen   er   den   01.   december   kl.   22   –   bemærk,   at   tilmeldingen   først   er   gældende,   
når   du   både   er   tilmeldt   og   har   betalt   på   hjemmesiden.   
  

Vi   vil   også   hjertens   gerne   have   kage   med,   så   hvis   der   et   par   forældre,   der   vil   bage,   må   I   
meget   gerne   skrive   til   Lene   om   dette.   
  

Vi   glæder   os   til   at   se   jer!   
  

Spejderhilsen   alle   lederne   i   MorescoSpejderne   
  
  
  
  

https://morescospejderne.dk/begivenhed/juletur-2021
mailto:lene@morescospejderne.dk


  
Praktiske   informationer     
  

Alle   bedes   medbringe   en   gave   til   pakkeleg   til   en   værdi   af   25   kr.   til   
lørdagens   aftenprogram.     
  

I   skal   selv   sørge   for   transport   frem   og   tilbage.   Vi   ser   gerne,   at   
forældre   koordinerer   kørsel   med   hinanden   på   de   ugentlige   møder   
eller   i    Facebookgruppen .   
  
  

Pakkeliste   
  

Alle   skal   medbringe:   
  

● Sovepose   
● Lagen   
● Hovedpude   
● Indendørssko/sutsko   
● Tøj   og   sko   efter   vejret   til   at   være   udenfor   
● Tøj   til   at   være   indenfor   
● Gave   til   pakkeleg   til   25   kr.   
● Nissehue   
● Toiletgrej   
● Lygte   
● Uniform   og   tørklæde   
● Evt.   brætspil/kortspil   

  
Tropsspejdere   skal   derudover   medbringe:     

  
● Sovepose   til   at   sove   udendørs   
● Liggeunderlag   

  
Såfremt   I   har   nogle   spørgsmål,   kan   I   stille   dem   til   jeres   egen   leder   eller   til   Lene   på   
lene@morescospejderne.dk ,   som   er   ansvarlig   for   turen.   
  
  

https://www.facebook.com/groups/moresco
mailto:lene@morescospejderne.dk

