
 

 

 

Hej spejdere og spejderforældre  
 

Som vi skrev om i vores nyhedsbrev i april, har vi puslet med at lave en sheltertur. Flere har meldt tilbage at 

de bakker op om at vi tager på tur. Det er vi rigtig glade for. Det betyder nemlig at vi kan komme afsted på 

årets første spejdertur.  

 

Tilmeldingen til turen sker på medlemssiden. Der er en egenbetaling på 175,- for dem der deltager. Det 

dækker de udgifter Radulf har, i forbindelse med turen, mad, drikke og snacks       

 

Lidt praktisk om turen.  
Aflevering ved spejderhytten: Torsdag formiddag  - klokkeslæt følger 

Afhentning ved spejderhytten: Fredag mellem 13.30-14.00 

 

Hvert barn skal selv medbringe madpakke og drikke, til frokost første dag. Herefter står vi for forplejningen.  

 

Vi har brug for lidt praktisk hjælp med at komme T/R til Stevns. Vi vil derfor høre om der er 2 forældre (2 
biler) der har mulighed for at lifte et par spejdere og ledere, frem og tilbage? I må meget gerne give besked 
til Peter om I kan hjælpe med et lift. (v. online tilmelding) 
 
 

Hvad skal der med på turen (Pakkeliste)?  Hvilket grej skal med på turen (Udstyrs liste)? 

• Uniform og Tørklæde 

• Gode vandresko/støvler 

• Strømper (gerne 3 par) 

• Undertøj 

• Lange bukser 

• T-shirt  

• Varme trøje/Fleecetrøje 

• Vindtæt jakke 

• Varme sokker (til natten) 

• Skiundertøj (til natten) 

• Regntøj 

• Sovepose 

• Liggeunderlag 

• Lagenpose (hvis man bruger det) 

• Håndklæde 

• Toiletgrej (så lidt som muligt) 

• Spisegrej (bestik, tallerkner og kop) 

• Sangbog 

• Pandelygte/lommelygte 

• Vandflaske 

• Sygesikringsbevis (skal afleveres til Peter) 
 
Vi får ikke brug for spejderkniv.  

 
Hvert barn skal kunne have sine ting i én taske. Tasken skal være tydeligt mærket med navn. Ligeledes skal 

alt tøj og tilbehør være mærket med navn (så er det nemmere at finde ejermanden      ) 
 
 

Hvor skal vi hen?  
Vi starter turen ved Bøgeskov havn, herfra går vi langs Trampestien på Stevns klint, ned til Mandehoved (ca. 
4,5 km). Her har vi booket et shelter til natten, her skal vi lege, lave bål og ellers bare hygge til næste 
morgen.  Fredag går vi, efter lejeren er pakket sammen, ned mod slut destinationen Stevns Fyrcenter (ca. 6 
km). Her hygger vi med leg og frokost indtil vi bliver hentet (af lift forældrene) og kører retur til 
spejderhytten.  
 
 

Mange hilsner Minilederne 
Peter, Umaya, Steffen og William 
peter@radulf.dk eller 30 78 19 63 

Radulf Gruppe 

Minierne  
 

Invitation til sheltertur på Stevns. 

mailto:peter@radulf.dk

