
Til alle spejdere, ledere, forældre og søskende i Birkegruppen 

Vi vil gerne invitere jer alle med på en weekendtur til Arresøcentret i Nordsjælland 
d. 3.-5. september. Turen står i detektivernes tegn og byder på alt lige fra sjove og 
mystiske opgaver, lejrbål, overnatning i telt, mad over bål, spejderfærdigheder og 
selvfølgelig en masse natur og gode oplevelser. Kort sagt – en rigtig spejdertur! 

Savner du at komme på spejdertur med dine bedste venner og blive helt opslugt af 
et godt detektivmysterie, eller at finde ud af, hvad der egentlig får dine unger til at 
komme hjem med et smil på læben efter en god tur – så er det nu, du skal gribe 
chancen. Tag med på gruppetur! Turen, hvor der er plads til alle - både spejdere, 
forældre og søskende er velkomne, så alle kan få del i spejder-oplevelserne på tu-
ren. 

Spejderne (mini, junior, trop og klan) overnatter i telt sammen med deres patrulje, 
så det er muligt at deltage uden forældre. Mikrospejderne sover i telt med deres 
forældre. Savner du som forælder alligevel lugten af bål, hyggen om lejrbålet og 
den friske luft, så snør vandrestøvlerne og tag med og vær sammen med andre for-
ældre! 

Find din indre detektiv frem og gå på opdagelse med din familie og dine bedste 
spejdervenner! Vi glæder os til at se jer alle sammen på Arresøcentret til et brag af 
en weekend! 

Læs meget mere praktisk info på den kommende side. Vi glæder os til at se jer! 

Hilsen bestyrelsen og lederne i Birkegruppen 

GRUPPETUR 3.-5.september 2021 



PRAKTISK INFO om gruppeturen 3.-5. september 2021 

TRANSPORT 

Vi mødes alle sammen fredag d. 3.september kl. 

19 på Arresøcentret (adresse: Auderød Byvej 4, 

3300 Frederiksværk). Sørg for at have spist af-

tensmad inden I ankommer. På parkeringsplad-

sen vil I møde nogle ledere og bestyrelsesmed-

lemmer, der vil guide jer i den rigtige retning. 

Sørg for at blive krydset af, når I ankommer. 

Da der er begrænsede med parkeringspladser, så 

opfordrer vi på det kraftigste til, at I fylder bilerne 

og kører sammen op til hytten. 

Turen slutter på Arresøcentret søndag d. 5.sep-

tember kl. 12.30. Herefter sørger I selv for hjem-

transport. 

OVERNATNING 

Da det er en udendørs tur, så foregår overnatning 

også udendørs. Spejderne (mini, junior, trop, 

klan) sover sammen med deres patrulje, mens 

mikrospejderne sover sammen med deres foræl-

dre. Forældre og søskende opfordres til at med-

bringe eget telt. I begrænset omfang kan vi til-

byde overnatning på sovesal eller mulighed for at 

låne et spejdertelt. 

TILMELDING OG BETALING 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden og 

turen koster 250 kr. pr. person. Børn under 2 år er 

gratis og børn 2-5 år koster 150 kr.  

Tilmelding: https://med-

lem.dds.dk/event/id/32845/register 

 

Er der særlige hensyn, som fx fødevareallergi, 

som vi skal tage hensyn til, så giv os besked om 

det, når I tilmelder jer. 

 

MÆRKE TIL UNIFORMEN 

Dem med blå uniform, spejdere og søskende får 

et mærke til at sy på uniformen. Mærkerne udde-

les ved turens afslutning. 

 

WEEKENDENS PROGRAM 

19:00  Ankomst til Arresøcentret  
> 20:00  Slå telte op  
> 20:00  Natmad (boller + frugt)  
21:30  Godnat  
21:30  Mulighed for lederhygge (forældre + 

ledere + klan)  
LØRDAG  
7:00  Vækning  
7:15-8:00  Morgenmad + opvask  
8:15  Morgensamling + intro til dagens 

program  
8:30  Mysterieløb med frokost og poster 

undervejs  
15:30  Madlavning over bål i patruljer 
 Opvask + oprydning  
19:00  Fælles lejrbål 
20:00  Natløb for junior, trop, klan og for-

ældre 
21:30  Godnat  

Mulighed for lederhygge (for foræl-
dre + ledere + klan)  

SØNDAG  
7:00  Vækning  
7:15-8:00  Morgenmad + opvask  
8:15  Morgensamling + intro til dagens 

program 
8:30  Spejderfærdighedsløb for alle 
11:00 Oprydning og rengøring  
12:00  Frokost  
12:30  Farvel og tak for en god tur 
 

PAKKELISTE 

Se venligst pakkevejledningen på hjemmesiden 

(https://birkegruppen.dk/files/2019-10/Pakkevej-

ledning.pdf). 

Sørg især for at medbringe følgende: 

- Gode sko at gå tur i 

- Sovegrej (liggeunderlag og sovepose) 

- 1 liter vandflaske (fx to ½ liters vandfla-

sker) 

- Mindre dagstursrygsæk til lørdag 

- Lygte (pak den øverst i rygsækken, så du 

ikke skal lede efter den i mørke) 

https://medlem.dds.dk/event/id/32845/register
https://medlem.dds.dk/event/id/32845/register
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- Myggebalsam 

- Spisegrej + viskestykke 

Husk, at det er udendørsovernatning, og det kan 

blive ned til 10 grader om natten, så et sæt 

ski/uldundertøj kan være rart, hvis soveposen 

ikke er for varm.  

Man skal kunne bære sin egen bagage, men det 

er ikke nødvendigt at pakke i en rygsæk, hvis 

man ikke har dette.  

Forældre og søskende skal huske at medbringe 

eget telt. Vi har telte til spejderne.  

Husk at skriv navn på dine ting også på rygsæk-

ken.  

 

LEDERHYGGE & ALKOHOLREGLER 

Lederhygge om aftenen er for forældre, ledere 

og klanspejdere. Da vi er afsted på spejdertur 

med mange børn og unge, så må forældre og le-

dere først drikke vin/øl når dagens program er 

slut, dvs. efter kl. 21.30. 

Der vil til lederhygge være mulighed for at få en 

kop te eller kaffe og købe øl eller rødvin. Med-

bring kontanter eller MobilePay. Lederhygge fo-

regår i hytten tæt ved lejrpladserne. 

ARBEJDSOPGAVER  

Der vil i løbet af weekenden være en række opga-

ver, der skal løses i fællesskab, og hvor vi i bedste 

spejderånd har brug for alle forældres hænder, så 

vi kan få det hele til at fungere. Du tilmelder dig 

ved at skrive dig på planchen ved hytten, som 

hænges op fredag aften. Opgaverne spænder fra 

at lave morgenmad, rengøring samt at stå på 

post på aftenaktiviteten. 

CORONAFORHOLDSREGLER 

Vi tager selvfølgelig også vores coronaforholds-

regler på denne tur, så der vil være masser af 

håndsprit, fokus på håndhygiejne mv.  

Vi kender endnu ikke de helt præcise retningslin-

jer for coronahensyn i september, men vi opfor-

drer alle til at blive testet inden turen. Det kan 

være, vi bliver pålagt at tjekke coronapas fra alle 

ved ankomst. Der kommer mere om disse regler 

og hensyn, når turen nærmer sig. 

SPØRGSMÅL 

Har du spørgsmål til gruppeturen, så kontakt 

dine ledere eller gruppeleder Merete på 

bellis@birkegruppen.dk eller mobil 3033 5443. 
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