
D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Fastelavnstur 2020
Tiden nærmer sig med hastige skridt den sidste weekend i februar, hvor vi traditionen tro holder fastelavns-
tur. Temaet for årets fastelavnstur er udeliv og frisk luft, vi skal selvfølgelig også slå katten af tønden.

Vi skal være i Birkedamhytten, det er vores egen hytte, som ligger dejligt ude i skoven, adressen er  
Toksvigvej 15, 7400 Herning

For juniorer og tropsspejdere starter turen fredag den 21. februar kl. 18:00 ved Brugsen i Arnborg. Det er 
vigtigt, at alle har spist hjemmefra, for der vil ikke være aftensmad fredag – dog nok noget hygge senere på 
aftenen. Spejderne skal gå fra Arnborg og til hytten, så derfor skal de have deres udetøj på fra start, og de 
skal kunne bære deres egen bagage. Turen koster 200 kr.

For mikroer og minier starter turen lørdag den 22. februar kl. 09:30 ved hytten, vi mødes udenfor hytten 
og siger farvel til forældrene. Turen koster 150 kr.

For mikroer, minier, juniorer og tropsspejdere slutter turen igen søndag den 23. februar, når 
general forsamling er slut. 

Generalforsamlingen starter kl. 09:30 søndag den 23. februar, hvor alle forældre skal være 
med, mens der er møde, er der aktiviteter for spejderne. Der kommer en særskilt indbydelse til 
 generalforsamlingen.

Mikroer, minier og juniorer skal medbringe: udstyr til en weekend, hvor vi skal sove i hytte, husk lagen, 
indesko og lommelygte. Glem ikke det varme udendørstøj, for vi skal også være ude en del af tiden, også 
selvom det er dårligt vejr, og det regner. 

For troppen er det vigtig, at man medbringer følgene ting, da de skal sove ude, ekstra varmt tøj, 
liggeunderlag, lagenpose/dynebetræk af bommuld (det er til at ligge i inde i soveposen, det giver 3-5° C 
ekstra i varme), en hue, samt et par tykke sokker, der ikke må bruges til andet end at sove i. Disse ting 
SKAL man medbringe, ellers bliver det koldt.

Lørdag eftermiddag skal vi slå katten af tønden, denne gang må spejderne gerne medbringe fastelavns-
tøj. Der vil i år være en lille gave til de 2 flottest udklædte, samt et par kroner til dem, der slår hårdest på 
 tønden.

Spejderne må medbringe snacks og godter for op til 20 kr. Der må ikke medbringes sodavand. Det er 
heller ikke tilladt for spejderne at medbringe mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr (gælder dog ikke for 
troppen).

Tilmelding kan kun ske ved at maile til herningspejderne@gmail.com. Betaling for turen sker ved at 
overføre penge til regnr. 7604 kontonr 1449471 eller på mobilepay 248980. Der er sidste tilmeldingfrist 
tirsdag d. 18. februar, hvor pengene også skal være gået ind på vores konto. Husk både at sende en mail 
og overføre penge, det er ikke nok kun at overføre penge.

Vi kunne godt bruge hjælp fra 4-6 forældre, der vil give en hånd med rengøring af hytten om søn dagen, lige 
inden vi skal hjem, så vi alle kan komme hjem i ordentlig tid. Så meld gerne tilbage, hvis I vil hjælpe. Vi gør 
det lige efter generalforsamling.

Er der spørgsmål, kan du snakke med jeres leder, eller sende en mail.

Med spejderhilsen
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