
Medbring: 
• Uniform, tørklæde, dolk og sangbog
• Sovepose og lagen
• Toiletsager og håndklæde
• Nattøj og evt. sovedyr
• Lommelygte med nye batterier
• Regntøj
• Vinterstøvler/vandrestøvler
• Varmt udendørstøj inkl. Hue og vanter (vi 

tilbringer mange timer udendørs!)
• Et ekstra sæt tøj
• Ekstra sokker
• Indesko (der er fodkoldt!)
• Sygesikringsbevis
• Evt. Bog, tegneserie eller spil (ikke elektronisk)
• Ingen mobiltelefoner eller andet elektronik for 

mikro, mini og junior

Husk navn i alle ting 

Jorden rundt på 2 dage!
Hvor langt når du?

Augustenborgspejderne

Den 28.Februar -1 . marts 2020
På Frederikshøj – Løjt Land



Praktiske oplysninger

Hvornår: 28. februar – 1. marts

Start: Vi mødes fredag den 28. februar kl. 17.30 på 
Frederikshøj, Sandskærvej 260, 6200 Åbenrå til 
fællesspisning for spejdere og forældre. Derefter tager 
spejderne af sted jorden rundt, mens forældrene 
deltager i generalforsamlingen (se særskilt indkaldelse).  

Slut: Søndag den 1. marts kl. ca. 12.15 ved hallen i 
Augustenborg

Pris: Kr. 150 for spejderen, og 50 kr. pr. voksen som 
spiser og deltager i Grupperådsmødet (evt. søskende 
gratis). Betales ved tilmelding på hjemmesiden senest 
den 23. Februar. 
https://www.augustenborgspejderne.dk/begivenhed/gr
uppetur-og-generalforsamling-2020-frederikshoej

???: Kontakt egen leder eller jane@landergren.dk

Med spejderhilsen
Lederne

Hvem: Alle spejdere i Augustenborg-
spejderne. (Familiespejdere med forældre).

Gruppetur 2020

Til årets gruppetur har vi ladet os inspirere af den 
klassiske historie ”Jorden rundt på 80 dage”. Her vædder 
hovedpersonen om, at han kan nå jorden rundt på 80 
dage, men så møder han utallige forhindringer 
undervejs. 

Du har kun 2 dage! Hvilke forhindringer møder du mon? 
Skovbrand i Australien, en punkteret hestevogn, røvere, 
en bro som er brudt sammen... – uanset hvad, så bliver 
det en spændende tur med sjove udfordringer. 

Tag med på en weekend med masser af aktivitet og også 
tid til hygge.

På denne tur spiser og overnatter vi indendørs, mens 
aktiviteter foregår udendørs. Se pakkelisten. 

https://www.augustenborgspejderne.dk/begivenhed/gruppetur-og-generalforsamling-2020-frederikshoej

