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TJØRRINGSPEJDERNE
Ålykkevej 15
7400 Herning

Invitation Til Den
mest
Fantastiske Juletur, og årets
højdepunkt, selvfølgelig sammen med
ALLE Tjørringspejderne
Så er det igen blevet tid til den mest traditionsrige og mest hyggelige af alle tænkelige ture i regi af
tjørringspejderne, nemlig den fantastiske juletur -der afslutter denne sæson.
Årets juletur foregår for:
Mini. Junior og Trop: Fredag d. 23. til søndag d. 25. november 2018. Ankomst fredag
mellem kl. 19.00 og 19.30.
-Er der nogle fra Mini-, Junior- eller trop-grenen, der er forhindret i at deltage allerede
fra fredag, er det selvfølgelig også en mulighed først at møde Lørdag d. 24 kl. 9,30,
hvilket venligst bedes noteret ved tilmeldingen.
Mikroer: Lørdag d. 24. november kl. 9,30 til søndag d. 25. november 2018. Afslutning
af juleturen forventer vi vil være søndag ca. klokken 14.
Juleturen foregår igen i år ved: Påruplejren, Silkeborgvej 19, 7442 Engesvang
Som sædvanligt på juleture sover vi indendørs, det bliver MEGA hyggeligt, men der er alligevel
nogle ting der skal medbringes ☺.
Du skal medbringe: NISSEHUE (meget vigtigt), sovepose, lagen, hovedpude, evt. ynglings
tøjdyr, hjemmesko, skiftetøj, nattøj og toiletgrej. Da vi også skal være noget ude, skal i
selvfølgelig også huske noget praktisk og varmt tøj samt fornuftigt fodtøj! Mobiltelefoner er ikke
nødvendige, så lad dem blive hjemme. Slik og lign. er heller ikke nødvendigt – det håber vi at
julemanden sørger for, hvis vi ellers har været nogle gode, søde og rare spejdere ☺.
HUSK at minde jeres forældre om, at vi traditionen tro afslutter en hyggelig juletur med en super
hyggelig julefrokost om søndagen, som de selvfølgelig absolut ikke må gå glip af at deltage i (læs
bagsiden/side 2) ☺.
Spørgsmål angående turen kan stilles til jeres gren-leder, eller til gruppeleder Torben på mob.
20742470.
Med før jule-spejderhilsner Tjørring Gruppens ledere ☺
Tilmelding til jeres leder hurtigst muligt, dog absolut senest onsdag
d. 21. november kl. 19. (tilmelding foretages samtidig med
betaling af deltager ”gebyret” via hjemmesiden):
www.tjorringspejderne.dk.
Pris for denne fantastiske hyggelige tur er 175 kr. pr. spejder.
Se næste side……….
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TJØRRINGSPEJDERNE
Ålykkevej 15
7400 Herning

Invitation til julefrokost
Søndag klokken 10, vil vi rigtig gerne se alle forældre, bedsteforældre og søskende til en super
hyggelig julefrokost.
Efter at have nydt den friske luft under en dejlig tur rundt i naturen (husk praktisk påklædning, for de
gæve tropsspejdere har ligget i arbejdslejr og sørger med garanti for et rigtigt hyggeligt familiespejder-løb), vil vi gerne byde på en super lækker julefrokost, som i dog selv skal hjælpe med at
frembringe/medbringe! ☺
I skal nemlig medbringe mad til det antal personer i kommer, og den eller de spejdere i har med på
turen.
Vi Tjørringspejder-ledere sørger for: lun leverpostej med div. tilbehør, flæskesteg, lun medisterpølse
samt sørger for rugbrød, så vær gerne kreative med hensyn til det medbragte ☺. Vær venligst
opmærksom på, at den medbragte mad skal være serveringsklar, da der ikke er mulighed for
anretning, opvarmning mv. på dagen.
Alt det medbragte mad sætter vi på et stort tá-selv bord. Vi søger også for at der kaffe på kanden.
Hvis I ikke har mulighed for at deltage i julefrokost-arrangementet, og først kan hente jeres barn/børn
klokken ca.14 skal vi selvfølgelig nok sørge for at der er mad til jeres barn/børn.
Efter vi har nydt den gode mad, går vi over til kaffen, synger måske lidt julesange, ser de mindre
spejderes Luciaoptog mv. Bemærk: At der igen i år ikke blive afholdt det ellers traditionsrige
amerikanske julelotteri. Men Husk Husk Husk lidt kontanter, især/gerne mønter ☺ til køb af
drikkevarer (Øl og vand der vil blive solgt til fornuftige spejderpriser).
Selvfølgelig skal jeg da ikke gå glip af denne super fede, sjove og mest hyggelige tur: og
skynder mig derfor ind på www.tjorringspejderne.dk og tilmelder mig denne fede tur.
Her vil du også skulle notere om:
-(Mikro ankommer jo lørdag 9,30), men jeg Mini, junior eller trop kan desværre også først komme
lørdag kl. 9,30: Snøft.
-Antal forældre og søskende der deltager til julefrokosten søndag (20 kr. pr. person, der ligeledes
bedes indbetales via hjemmesiden).
-Mobil tlf. nr. hvor vi kan ”fange jer forældre under lejren.
Og så ikke mindst notere:
-Ja, vi vil selvfølgelig også gerne gøre en stor hjælp, og bage en kage og/eller boller 😉
Bagværket afleveres i køkkenet ved ankomst fredag aften/lørdag morgen.
-Og selvfølgelig mulighed for evt. bemærkninger, fx brug af medicin mv. (aflever gerne medicin
samt instrukser til din grenleder ved ankomst).

