
Praktisk information 

Dato: 1-3. april 2022 

Sted: Bjerghytten, Bjergvej 89, 4100 Ringsted 

 

Mødested: Vores egen hytte 

Mødetid: 17.00 

Transport: fælles transport så vi ikke brænder 

unødigt brændstof af. Angiv ved tilmelding om I 

kan køre – og hvor mange pladser I har. 

 

Afslutning/Afhentning: 

13.00, Bjergvej 89, 4100 

(individuel afhentning, da vi satser stærkt på stor deltagelse i ”Outdoor 

brunchen”). 

 

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 24. marts 2022 via www.radulf.dk 

 

Outdoor brunch: 

Mødetid: Søndag 10.30, Bjergvej 89, 4100 

Medbring: spisegrej hjemmefra 

evt. et tæppe som underlag til bænk, hvis vejret er til, 

at vi kan indtage vores ”Outdoor brunch” ude. 

 

Pris: 225 kr. pr. deltager  

75 kroner for deltagelse i Outdoor Brunch (forældre/søskende) 

Pakkeliste: 

Tøj til at være ude i dagtimerne 

Spisegrej inkl. viskestykke, toiletgrej, hjemmesko (eller tykke sokker) 

Sovepose, lagen, (troppen: underlag) Uniform/spejdertørklæde 

 

Gruppetur 2022 

1-3 april 

 

 

 

 
Endelig endelig… er det igen  

tid til at tage på tur….. 

 

 



Det er os en stor glæde endelig igen at kunne invitere 

på en fælles gruppetur under nogenlunde normale 

forhold. 

 

I inviteres hermed på fælles gruppetur til 

”Bjerghytten”. 

 

Det hele foregår i weekenden den 1-3. april 2022, hvor 

vi skal have nogle sjove og hyggelige oplevelser 

sammen. 

 

Fredag aften består i ankomme, spise aftensmad og i at 

finde os til rette i hytten og til sidst naturligvis i 

soveposerne. 

 

Lørdag vil der være ”noget på spil”.  

Troppen skal derudover nå et smut forbi ”Canada” for 

lørdag aften at hilse på nogle canadiske spejdere og se 

om danske spejder ”skils” er på højde med de 

canadiske. Vi kommer til at møde dem igen på 

Spejdernes Lejr, så vi håber, at æren i det mindste er i 

behold efter lørdag aften. 

Søndag 
byder vi ind til konceptet ”Outdoor brunch”. Vi serverer 

en lækker outdoor brunch – og jeres forældre og 

søskende bliver naturligvis inviteret med til denne 

hyggelige begivenhed. 

 

Radulfs Outdoor brunch er en familiebegivenhed, som 

alle roligt kan deltage i. Vi serverer brunchen, og I skal 

blot nyde den. 

 

Forældre/søskendes deltagelse i ”outdoor brunch” 

angives ved tilmelding. 

 

En ekstra hånd 

Hvis en af dine forældre har tid, så tager vi meget gerne 

imod en ekstra hånd til at holde styr på vores køkken / 

gå til hånde. 

 

Opgaven består ikke i at lave mad til os. Det gør vi i 

fællesskab, men derimod at sørge for, at der er gjort 

klar til, at vi kan gå i gang med at lave mad. 


