
JULETUR med Fribytterne! 
 

Det kan mærkes, sneen hænger næææsten i luften, og julen står 

bestemt for døren… Det varer ikke længe før, der skal pyntes op! 

 

Årets juletur går i år til Helsinge, nærmere 51 km fra søspejderne hvor 

Høbjerghus lægger hus og grund til en weekend med aktiviteter, sjov og 

masser af julehygge. Turen er vores årlige gruppetur. Hele familien er 

velkommen, så tag roligt af sted, spejdere, søskende og forældre. Ledere 

og seniorer vil lægge et program for weekenden, så alle kommer ud i den 

friske luft, får hygget sig, lært lidt, og fyldt maven med lidt julemad. 

Gad vist om julemanden kommer, når han dufter stegen? 

 

De hårde fakta: 

Sted: Høbjerghus, høbjerg hegn 5-7. 3200 helsinge. 

Tid: Lørdag til søndag, den 23-24. november 2019. 

Pris: kr. 180,00 pr. deltager, uanset alder - børn under 3 år er gratis. 

Tilmelding: Hop ind på vores hjemmeside, klik på kalender, find datoen, og klik tilmeld. 

senest onsdag D 20 november 

Betaling: sker samtidig med tilmelding på hjemmesiden.  

Ankomst lørdag: Hytten er åben fra kl. 09.30. Aktiviteterne starter kl. 10.30. 

Hjem igen søndag: ca. kl. 14.00. 

Medbring: Sovepose, lagenpose, toiletgrej og håndklæde, tøj til udendørsaktivitet, 

INDESKO, godt humør  og 1 gave pr. barn til max. kr. 

20,00 - det må ikke være slik! Husk nissehue. 

Transport: Vi regner med, at alle transporterer sig i egen bil 

derhen. Nu har ikke alle en bil, så hvis du/I står uden 

transport, så lad os høre fra jer, så vi kan finde ud af noget. 

Der går tog til en station i nærheden , så i værste fald kan vi 

arrangere afhentning på  Station. Det skal ikke være svært . 

Køretid i bil er ca. 51 minutter og 14 sekunder, Det er lige rundt om hjørnet. 

 

Vi glæder os til at se jer alle! 

 

Med glade spejder(jule) hilsner, 

 

Theis og de øvrige ledere. 

 


