
Junior, trop og senior sommerlejr 2020 
Invitation 

Kære junior, tropspejder og senior 

 

i 2020 drager vi på sommerlejr til Færøerne, der  

med deres placering midt i Atlanterhavet tilbyder 

unik natur og fantastiske oplevelser, som vi glæder  

os til at udforske og opleve sammen med jer. 

 

Junior og trop vil som udgangspunkt rejse sammen 

undervejs på sommerlejren, mens seniorerne får 

mulighed for selv (på forhånd) at planlægge deres 

egne aktiviteter. 

 

Vi vil gerne udforske flere dele af Færøerne, men 

rejse og aktiviteter vil naturligvis blive tilrettelagt, 

så alle kan være med – og der vil også være tid til 

at ”slappe af” undervejs. 

 

Det vi ved… 

Periode: Søndag d. 26. juli til onsdag d. 5. august 

(Perioden er tilrettelagt for at give blandt andet efterskoleelever muligheden for at 

nå hjem inden de skal på efterskole / i videst muligt omfang give mulighed for at 

tilbringe 3 ugers familieferie sammen). 

 

Destination: 

Færøerne 

(Vi er i fuld gang med at undersøge de mange muligheder, der er at vælge imellem, 

når først vi er på Færøerne). 

 

Pris: 

3.600 kroner (dækkende alt undervejs undtagen lommepenge og rejseforsikring). 

(Betaling i 2 rater af 1800 eller 6 rater af 600 fra januar til juni 2020). 

 

 



Tilmeldingsfrist: 

Søndag d. 5. januar 2020  

(er jeres ferieforhold ikke afklaret pr. denne dato, så vil vi gerne holde en dør åben – 

men kun efter specifik aftale – og med forbehold for, at vi bliver nødt til at justere 

pris, hvis flybilletterne bliver dyrere end forventet. Kontakt os venligst direkte, hvis 

det er relevant).  

 

Informationsmøde 

Vi ved godt, at det kan være en 

større beslutning at sende en 

spejder af sted på en tur som 

denne. Vi afholder derfor et 

informationsmøde onsdag 

d. 23. oktober 18.30 til 20.00 

i vores egen spejderhytte. 

 

Vi vil her fortælle lidt mere om  

turen samt naturligvis svare på 

spørgsmål I måtte have.  

 

Det er langt fra første gang vi drager uden for landets grænser med vores spejder. I 

de seneste år har vi blandt andet besøgt Tyskland og Skotland – og vi har også 

tidligere besøgt Færøerne med stor succes. 

 

Vi glæder os til at tage på eventur sammen med jer       

 

Juniorlederne og Tropslederne i Radulf Gruppe 

      


