
Juletur 02-04 December 2022.    

Tilmeldingsfrist og betaling sker via vores hjemmeside 

 
 

 

 Åhh nej. De onde Andeby julehadere, har stjålet julegaver, julepynt og dekorationer.  

Kom og hjælp så vi kan få Andebys jul på højkant !! 

I år afholder vi en helt ny tur, nemlig Disney - juletur.  

 

Mødetid og sted: 02-12-2022 kl. 17:30. Den Hemmelige hytte. Frederiksborgvej 117. 3500 Værløse.  

Vi slutter d.04-12-2022 ca. kl. 12:00 Den Hemmelige hytte. Frederiksborgvej 117. 3500 Værløse.  

Alle skal medbringe egen madpakke til fredag aften. 

Denne tur er sat i julehyggens tegn, så husk din nissehue:  

Fredag ved ankomst, hopper vi i poserne som vi skal være i, i 24 timer for at få det eftertragtet 

24 timer i sovepose mærke.  

Herefter finder vi vores sovepladser, spiser vores medbragte mad og hygger med Disneys 

juleshow, popcorn og saft.  

Lørdag spiser vi morgenmad, tager vi på et lille Disney spejderløb, spiser frokost og laver 

julepynt, pynte træet m.m. alt dette gøres i sovepose så  

OBS: Det er en god ide at medbringe en sovepose der kan åbnes i bunden eller en der ikke har større 

værdi end den kan smides ud efter turen, da der må forventes en del slid.  

Lørdag aften når vi er kommet ud af poserne og gjort os i stand til julemiddag, spiser vi en helt 

almindelig julemiddag med efterfølgende dans om træet, pakkespil, Husk en pakke til ca. 20.- og hygge.  

OBS OBS 

Kære forældre for at denne tur kan blive en realitet. Har vi brug for jeres hjælp.  

Ved tilmelding kan i krydse af hvad i kan og vil bidrage med.  

X Vi skal bruge en kørselskoordinator  

X Vi skal bruge 4 til at stå på post lørdag formiddag. Fra 09:00 til 12:00 

X Vi skal bruge 4 til at være ved juleværksted. Fra 13:00 til 16:00 

X Vi skal bruge 1 hold der kan lave flæskesteg og sovs.  

X Vi skal bruge et hold der kan lave hvide kartofler, brunede kartofler og rødkål 

X Vi skal bruge et hold der kan lave risalamande med kirsebær sovs.  

 

Mad kan enten laves i hytten eller bringes til os kl. 17:30 da vi forventer at spise kl. ca. 18:30 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden: 

www.dds2610.dk/turtilmelding 

Sidste tilmelding 24-11-2022  

Turen koster vanen tro 300.- pr deltager 

Spejderlige jule minileder hilsner  

http://www.dds2610.dk/turtilmelding

