
19 & 20 SEPTEMBER



Vi mødes kl.12:00 på P-Pladsen ved Givskud Zoo. 

Lørdag:
Når vi mødes i Givskud samles vi og bagage opbevares I de biler der 
bliver i Givskud til dagen efter. Dette fordi vi ikke kan komme til vores 
overnatningssted før senere.

Når vi kommer til vores indkvatering Spiser vi de medbragte madpa-
kker og planlægger resten af dagen, som vil være alm. sightseeing i 
parken (Naturligvis på gå-ben). 

Vi vil aftale hvornår vi mødes og ingen går alene - altid med voksen.

Når vi er indkvarteret og klokken slår 16:30 vil der komme en Guide og 
fortælle om ulve - detvarer ca.2 ½time. Dvs. vi er færdige ca. kl.19.

Så er det aftensmads tid - menuen står på grillpølser, brød og kartoffel-
salat.

Efter aftensmad er der HYGGE og vi medbringer sangbøger så vi i 
rigtig spejder stil kan synge ved bålet.

På et tidspunkt er det godnat og der er forhåbentlig godt vejr så vi kan 
se ud på savannen og høre
dyrene. Det vil være muligt enten at sove inde eller på terrassen. Det 
bestemmer vi på stedet. Men det er fedest af sove ude.

Næste dag/ Søndag:
Vi skal tidlig op - morgenmaden skal være spist og der skal være ryd-
det op inden kl.8:30. For
kl.8:30 skal vi lære noget om løver og fodring.
Når klokken slår 10:00 slutter vi og går samlet ud til P-pladsen. Her 
venter forhåbentligt nogle biler til at køre os hjem igen.

HUSK: Skal du have kørerlejlighed så sig til.



VIGTIG INFO:

TUREN ER GRATIS - DVS. Spejderne der har solgt julekalendere, skal 
heller ikke betale for maden. Det hele betales af vores
Julekalendere salg.

NYE SPEJDERE betaler 300,00kr.
Indmeldelse + betaling skal være på plads inden turen.

TILMELDING FOR ALLE: SENEST D.7-9-2020 (SMS: 23430206)

Vi vil gerne have lidt hjælp:

1. En kage til en kage til lørdag aften (KUN EN)
2. Er der et par forældre der vil lave kartoffelsalat. Vi bliver 20 -      så 
hvis der er 2 forældre så skal hver laver en portion til 10.
    I begge tilfælde: Kom med kvittering og I bliver betalt for jeres         ind-
køb.

HVAD SKAL MED:

Madpakke til frokost lørdag 
Sovepose
Liggeunderlag
Varmt tøj også til natten
Godt fodtøj
EKSTRA STRØMPER
Spise grej (tallerken/bestik)
Drikkedunk til vand

Viskestykke
Toiletsager
Sovedyr (hvis du syntes)
Slik/hygge eller ??? til om aftenen
Penge ?? Shoppen er åben og 
måske også en kiosk.
De voksne passer gerne på jeres 
penge - så de ikke bliver tabt.

Tag ikke et tons tøj og sager med, vi kommer hjem dagen efter.
Dvs: PAK FORNUFTIGT. Desuden skal du selv holde styr på 
dine ting og selv pakke det sammen søndag.
VIGTIGT:
Tjek hjemmesiden Fredag aften/ lørdag formiddag - hvis der er 
huskere eller ændringer.

SPØRGSMÅL: Connie 2340206



NY T-SHIRT???

Du kan købe en t-shirt, med et flot ulvetryk, lavet 
med rammetryk.

T-shirten er sort med hvidt tryk.

Prisen vil være 60,00kr.

Den skal bestilles i god tid, dvs. straks, da jeg 
trykker den og skal have lidt tid til det.

Hvis du ønsker mere en en så husk at bestil det.

Hvis du vil være sikker på størrelsen så tjek 
størrelser i hytten. Jeg har prøver af størrelser.

Hej fra Connie


