
 Kom på juletur med MOS og den dejligt 
 krydrede korte, men noget triste, kringle 
 Tid:  Junior, Trop og Senior: Fredag den 2/12 kl. 1800 til søndag den 4/12 kl. 1300. 

 Mini: Lørdag den 3/12 til søndag den 4/12 kl. 1300 

 Sted:  Egegården, Glædebjergvej 9, 4220 Hvalsø. Du skal selv sørge for 
 transport. 
 #bæredygtighed = aftal kørsel sammen med dine spejdervenner) 

 Pris:  Kr. 250,- (inklusiv lækker julemenu og masser af kringle!) 

 Tilmelding:  Tilmelding senest onsdag den 23. november kl. 2359 på 
 HJEMMESIDEN  . 
 Trop og Senior har mulighed for at overnatte i telt eller shelter. Dette 
 skal blot skrives i forbindelse med tilmelding. 

 På turen skal vi hygge med juleklip, bagning, leg, spil, julemiddag – og sådan kunne vi 
 blive ved.  Tag med dine spejdervenner afsted og oplev en ægte spejderjule hyggetur 
 med Morescospejderne. 

 På turen har vi en fælles mission! Den kommer du til at høre meget mere om lørdag 
 morgen. Vi kan dog allerede nu afsløre at det bliver lidt “kringlet”  ! 

 Forældre er velkommen til at komme søndag kl. 1200 og nyde en frokost med os inden 
 afgang kl. 1300. Ønsker du at deltage skal det meddeles i forbindelse med tilmelding. 

 Vi vil også hjertens gerne have lidt kringle med til hygge lørdag aften. Så hvis der et par 
 forældre der vil bage, må I meget gerne skrive det i forbindelse med tilmelding. 

 Vi glæder os til at se jer! 

 Spejderhilsen alle lederne i MorescoSpejderne 

 Turansvarlig er gruppe- og tropsleder Morten aka Kirsten. Spørgsmål til turen er 
 velkomne til Kirsten på mail:  morten@morescospejderne.dk  eller til din egen leder. 

https://morescospejderne.dk/begivenhed/juletur-gruppen
mailto:morten@morescospejderne.dk


 Pakkeliste 

 Alle skal medbringe: 

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

 Trop- og Seniorspejdere skal derudover medbringe: 

 ●  Sovepose til at sove udendørs 
 ●  Liggeunderlag 
 ●  Evt. telt (vi taler mere om det inden afgang) 

 DER SKAL  IKKE  MEDBRINGES MADPAKKER 

 Turansvarlig er gruppe- og tropsleder Morten aka Kirsten. Spørgsmål til turen er 
 velkomne til Kirsten på mail:  morten@morescospejderne.dk  eller til din egen leder. 
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