
KFUM SPEJDERNE I DANMARK 
HØJBY GRUPPE

Fastelavstur 
Lørdag d. 12. marts til søndag d. 13. marts 2022 

Så blev det endeligt tid til årets fastelavnstur. Turen kommer i år til at stå i frostens tegn. 
Vi skal være i vores egen hytte hvor vi skal på et lille løb - fyldt med sjov og spas! Løbet foregår ude 
så husk varmt tøj. Vi laver mad over bål og slutter dagen af med hygge og overnatning i hytten. 
Søndag er forældrene er inviteret til gruppemøde kl. 10.00. Her vil forældrene høre om hvordan det 
går i gruppen og have indflydelse på hvordan gruppen skal køre i året der kommer. Mens der er møde 
vil vi slå katten af tønden og finde årets konge og dronning. Husk at I kan tage jeres søskende med til 
tøndeslagning. En mega sej udklædning vil være fantastisk - men er ikke et krav. Når forældrene er 
færdige med deres møde og vi har slået katten af tønden vil vi allesammen hygge os med frokost.  

Ællingerne er inviteret til at deltage i fastelavnshyggen om søndagen. Som udgangspunkt er turen fra 
lørdag til søndag. Hvis man ikke har mulighed for at overnatte, men gerne vil deltage alligevel - så sig 
det til en leder - så finder vi ud af det. 

Vel mødt! 

    Afrejse:   Vi mødes ved hytten lørdag kl. 13.00. 
   
    Hjemkomst:  Vi slutter ved hytten søndag kl. 13.00 
   
    Pakkeliste: Alle medbringer:  Hvis man overnatter:   
       Regntøj   Nattøj 
       Hue & handsker   Sovepose 
       1 sæt skiftetøj   Toiletgrej  
       Gode travesko  Lommelygte  
       Indesko    Evt. et sovedyr

HUSK NAVN I ALLE DINE TING ! 
   
    Sted:  Raftehuset 
       Højby Skovvej 42 
       5260 Odense S 

    Pris:   75 kr. hvis man spiser aftensmad ellers 50 kr. pr. spejder  
            - forældre og søskende er gratis. 
       Pengene overføres til reg.: 0828 konto: 2548291 

Med spejder hilsen 

Lederne 
———————————————————————————————————————————————————— 
Tilmelding til Fastelavnstur 2022             afleveres til din leder senest d. 1/3 2022 

Navn:______________________________________ 

__ deltager selvfølgelig og tager ___ (antal) søskende og ___ (antal) forældre med om søndagen. 

__ kan desværre ikke deltage. 

Særlige hensyn (allergier, medicin o.lign):


