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

Oprykningstur 2021
Så er sommeren ved at være ovre, og det er ved at være tid til at tage på oprykningstur. Det er en 
fælles tur for hele gruppen lige fra de mindste til de største spejdere. Denne gang starter og slutter alle 
sammen ved hytten i Birkebæk.

•	 	Troppen og juniorer mødes fredag den 20. august kl. 18:00 i Birkebæk. Man skal have spist 
 aftensmad hjemmefra. Da der skal overnattes udenfor, skal der medbringes sovepose og ligge
underlag – evt. også en lagenpose. Bagagen skal kunne bæres på ryggen. Pris: 200 kr. 

•	 	For	mikroer og minier starter turen lørdag den 21. august kl. 9:30 i Birkebæk. Når de an
kommer, mødes vi på terrassen. De skal sove indenfor, så der skal medbringes lagen og sove
pose. De minier, der begynder i 4. kl., skal sove ude i telt, så de skal medbringe ligge underlag. 
Pris: 150 kr.

Adressen til hytten er: Toksvigvej 15, Herning – se kørselsvejledning på birkedamhytten.dk.

I løbet af weekenden skal vi næsten kun være udenfor for at lave forskellige aktiviteter. Så det er 
 meget vigtig, at man har regntøj og vandtæt fodtøj med fx gummistøvler. Vi skal være ude, også 
selvom det regner. Husk en lommelygte med friske batterier, man ved aldrig, hvornår man får 
brug for at lyse.

Man må medbringe snacks og godter for op til 20 kr. (dog ikke drikkevarer).

Lørdag	efter	aftensmaden	vil	selve	oprykningen	finde	sted,	det	er	her,	der	vil	ske	en	masse		hemmelige	
ting, det er her spejderne rykker op til en ny gren, eller bliver og tager godt imod nye  spejdere. Da 
oprykningen først foregår lørdag aften, skal spejderne ankomme, som det står i  indbydelsen, ved den 
gren de er i nu, hvis man er i tvivl, kan man spørge en leder.

Turen slutter med en fælles afslutning søndag den 22. august kl. 10:30	ved	flagstangen,	hvor	der	vil	
blive uddelt årsstjerner.

Vi kunne godt bruge hjælp fra 46 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. Dem der vil hjælpe mødes kl. 9:45.

Tilmeldingen skal ske på mail til herningspejderne@gmail.com. Pengene skal overføres til regnr. 7604 
kontonr 1449471 eller på mobilepay 248980. Der er sidste tilmeldingfrist den 17. august, hvor pengene 
også skal være overført. 

Hvis man har spørgsmål til turen, kan de stilles på mail til herningspejderne@gmail.com eller til en 
leder.

Med spejderhilsen

Lederne i 1. Hede


