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                          Invitation til Juletur 

 
Start:   Junior, Trop og Senior: fredag den 26. november klokken 19 -19.30 

Mikro og Mini : lørdag den 27.november klokken 09.30 
 

Slut: Søndag den 28. november ca. klokken 14 
 
Sted:   Røddinglundcentret,  Røddingvej 21B, 7480 Vildbjerg 
 
Hvad skal vi lave? Fredag er der fredagshygge i pejsestuen med historie,  

varm kakao og boller. 
Lørdag formiddag er der spejderløb med aktiviteter i skoven. 
Om eftermiddagen skal vi igen i skoven og samle ind til juledekorationer, 
hvorefter vi skal lave julepynt og gøre klar til julefest. 

 Vi spise dejlig julemad og holde julefest, og mon ikke vi får besøg af 
julemanden☺ 

 Søndag klokken 10 skal forældre og spejdere på løb i skoven. 
 Ca. klokken 12 er der julefrokost, med afslutning omkring ca. klokken 14 
 
Medbring:  NISSEHUE, uniform (hvis man har) og SPEJDERTØRKLÆDE. 

sovepose, lagen, hovedpude, evt. ynglings tøjdyr, (vi sover 
indendørs) hjemmesko, skiftetøj, nattøj og toiletgrej, varmt udetøj 
samt fornuftigt fodtøj!  
Slik og lign. er ikke nødvendigt – det håber vi at julemanden sørger for. 

 
Tilmelding og betaling: Foregår på www.tjorringspejderne.dk senest den 19. November. 
 
Pris:  185,- for fredag til søndag – 165 ,- for lørdag til søndag. 
 
 
Julefrokost: Se næste side………. 
 
 

Med 
jule-spejderhilsen  
Tjørringspejderne☺  
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Invitation til julefrokost  
 
Søndag klokken 10, vil vi rigtig gerne se alle forældre, bedsteforældre og søskende mv.  
til en super hyggelig julefrokost. 
Efter at have nydt den friske luft under en dejlig tur rundt i skoven, hvor  de friske tropsspejdere 
står for et rigtigt hyggeligt familie-spejder-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.  
Tjørringspejderne sørger for: lun leverpostej med div. tilbehør, flæskesteg, lun medisterpølse 
samt, 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 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 og ser 
minispejdernes Luciaoptog.  
 

Tilmeldingen til julefrokosten foregår sammen med tilmelding af spejderne på   
www.tjorringspejderne.dk 

 

Med julespejderhilsen 
Tjørringspejderne 

 
 


