
  

 

 
 
 

Kære Minier 
Så er det snart tid til årets juletur. Vi skal ud 
at vandre 10 eller 15 km (det vil sige, at der 
er mulighed for flere mærker ☺) Længden af 
turen kommer an på hvor langt I har gået før 
og om I er 1. års eller 2. års minier. Det er 
super vigtigt at I har tøj på efter vejret, fodtøj 
der er godt at gå i OG gode sokker.  

 
Vi mødes fredag aften, spiser vores madpakker og ser en julefilm, inden 
vi putter i soveposerne. Lørdag spiser vi morgenmad, inden vi går ud og 
vandre. Når vi kommer hjem fra vores vandretur, er der julefrokost til 
de sultne spejdere.  
 

Vi har brug for forældrehjælp til madlavningen, mens vi er ude og 
vandre med spejderne. Vi kan lokke med en god portion 
taknemmelighed og voksenhygge med lederne, når spejderne er 
puttet i poserne fredag aften. Lørdag morgen skal der laves noget 
morgenmad og derefter julefrokost, mens vi vandrer. Indkøb 
sørger vi for. Vi har brug for 2-3 forældrehjælpere og vil gerne 
have jer med under hele turen. 
 
Hvornår:  18. – 19. november 2021, kl. 18:00 – 15:00 
Sted: Quercus Hytten, Agnetevej 11, Espergærde (tæt på Flynderupgaard) 
Pris: 75 kr. 
Grej: Tøj/fodtøj til vandring, sutsko, turtaske med drikkedunk + alm. 

Overnatningsudstyr (se pakkeliste på næste side) Vi sover indenfor. 
 
Vi glæder os til at se jer 
 
Hilsen fra alle minilederne  



Pakkeliste til turen: 

 
 
 

o Sovepose 

o Underlag 

o Nattøj 

o Tandbørste & tandpasta 

o Lommelygte 

o Sovedyr 

o Bukser/shorts 

o Bluser/t-shirts 

o Sokker 

o Undertøj 

o Regntøj 

o Overtøj 

o Sko/støvler 

- skal passe til vejret! 

o Sutsko 

o Turrygsæk 

o Drikkedunk og mug 

o Eventuel medicin 

 

Husk at en Minispejder pakker selv sin egen rygsæk. Forældre må hjælpe med at 

finde tingene frem, men det er vigtigt at spejderne selv pakker ned i tasken. 

Oplysninger om eventuelle allergier og medicin gives i tilmeldingen.  

 


