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Kære minispejder 

 

Vil du med ud på en magisk rejse med julemanden, nisserne og ikke 

mindst eventyrenes magiske væsner. Ja så er du på rette vej.. 

 

Du får i hvert fald chancen i dette års pinseferie, idet vi igen i år tager 

på Sommerlejr på ”Port Arthur” på Fyn. 

 

Vi skal på tur og opleve en masse spændende med andre spejdere. Og 

om aftenen er der tid til masser af hygge med alle jeres nye venner.  

Du kan godt begynde at øve dig, hvis du er frisk på at synge med 

sammen med 100 andre spejdere – det bliver superhyggeligt og 

stemningsfyldt med masser af spejderaktiviteter. 

 

Vi begynder med en hyggelig togtur til Fyn, hvor vi skal skifte til bus for 

at komme det sidste stykke ud til spejdercenteret. Her skal vi slå vores 

telte op, så vi har et sted at sove om natten og opbevare vores ting. 

 

Port Arthur på Fyn danner igen rammerne om dette års sommerlejr for 

minispejderne 

 

Årets tema er Jul, vi vil møde Julemanden og hans kone, Nisserne og 

måske også en der prøver at forpurre julen…. 

 

Port Arthur og juleeventyret er klar til at tage imod os… 

26.- 29. Maj 2023 
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Praktiske informationer (mest til mor og far):  
 
Tid: 26. – 29. Maj (Pinsen)  

 

Sted:  

Spejdercentret Port Arthur (Fyn), Solevad vej 5, 5690 Tommerup 

Pris: 800,- (Betales ved tilmelding)  

 

Tilmelding: Senest den 10. april via www.radulf.dk 

 

Mødested: Jersie station, Parkerings pladsen ved Jersie Sognehus.   

 

Mødetid: Forventeligt omkring kl. 15.45 

(rejseplanen rækker ikke helt til slut maj måned endnu. Endelig mødetid 

vil blive kommunikeret ud medio maj) 

 

Retur:  

Køge Nord station forventeligt omkring kl. 14.30  

(rejseplanen rækker ikke helt til slut maj måned endnu. Endelig mødetid 

vil blive kommunikeret ud medio maj) 

 

Madpakke 

Du skal medbringe en madpakke til togturen fredag eftermiddag/aften. 

Der er nemlig ikke aftensmad på pladsen, når vi kommer frem.  

 

 

Pakkeliste 

Alt skal pakkes i én rygsæk, som spejderen selv skal kunne bære. Dvs. 

ingen løse poser eller løse genstande. (Vi skal skifte tog/bus undervejs 

og gå et lille stykke til sidst inden vi når helt frem til spejdercentret). 

 

Du kan finde pakkelisten på vores hjemmeside www.radulf.dk 

(https://www.radulf.dk/minier-i-radulf-gruppe) 

Pakkelisten er temmelig generel, så pak det der passer til vejret den 

weekend.  

  
Lad din spejder være med til at pakke rygsækken, så ved han/hun 

meget bedre, hvad de har med.   

 

Lommepenge og elektroniske dimser inkl. telefoner skal blive 

hjemme.  

Der er inkluderet snolder i deltagerprisen 😉 

 

Spørgsmål....? 

Hvis i har spørgsmål i forbindelse med sommerlejren, så kom  

endelig og snak med os... 

I kan kontakte os i forbindelse med møderne, på telefonen eller via 

e-mail. Se under “Minierne” på vores hjemmeside www.radulf.dk 

 

Peter, Corinna og Umaya 
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