
Medbring:
• Telt – hvis i har, ellers kan hellerupspejderne 

stille et til rådighed, men så skal i måske 
sove med andre familier

• Sovepose, liggeunderlag til eget brug.
• Vandflaske
• Håndklæde
• Badetøj

• Toiletsager
• Regntøj
• Varmt tøj
• Andet tøj efter eget valg, hold det til 

et minimum, vi er kun væk 48 timer
• Kniv
• Madpakke til fredag aften

• Lommelygte/pandelampe
• Tasker skal kunne pakkes i vandtætte poser 

eller skraldesække
• Tasker skal være ”bløde” så de kan skubbes 

ned i kano.
• Fiskestang, hvis i vil fiske.

FamilieSpejdertur
Fredag 24-26 maj 2019
Hvis i som familie gerne vil opleve hvad vi laver som spejdere, men mangler ideer, 
færdigheder eller udstyret? så er der nu mulighed for at tage med på en kanotur 
med Hellerupspejderne for spejdere og deres familier. Tilbuddet gælder for:
• Spejdere på 13 år og derover, kan deltage alene som på normale spejderture.
• Forældre og søskende til spejdere
• Søskende og spejdere under 13 skal have mindst én forældre med
• Minimumsalder er 6 år

Turen går til Vinnö I søen Fegen i Västre Götland ca. 3 timers kørsel fra København. 
Øen er af en eller anden grund ikke på Google maps men søg evt. På “Vinnö Bron”, 
øen ligger NØ for broen. Øen ligger meget idyllisk og tæt på land, det bliver en 
kanotur alle kan være med til.

Fredag 24. maj
15:00 alle afgår fra hytten – med færge.
18:00 Ankomst Fegen
19:00 Afgang i kano
19:30 Aftensmad
20:00 Lejr etableres på en (forhåbentligt) 
øde ø

Lørdag 25. maj
Morgenmad
Slappe af/lege/bade/fiske
Pakke frokost
Sejle ud til et passende frokoststed
Slappe af/lege/bade/fiske/bål
Aftensmad

Søndag 26. maj
Morgenmad
Pakke lejr
14:00 afleverer kanoer/frokost
12:00 13:00 afgang mod KBH
15:30/16:30 ankomst KBH

Logistik
Hellerupspejderne sørger for al logistik, mad, kanoer, 
udstyr o.l. – I skal bare tage personligt udstyr med (se 
nedenfor). Tag tøj med der godt kan tåle at lugte af bål 
og kan vaskes – ikke dunjakker o.l.

Kørsel: Vi får brug for forældre til at hjælpe med transport!

Pris: 500 kr.

Under 13 år ½ pris

For 2 overnatninger m
ed mad og alt udstyr

Turen aflyses ikke pga. regn.

For m
eget vind kan dog 

gøre det umuligt at sejle

Tilmelding: skriv til renehansen@hushmail.com med oplysning 
om: hvor mange der skal med, alder, fulde navne, skriv om i har 
mulighed for at hjælpe med kørsel – deadline 17. maj

mailto:renehansen@hushmail.com

