DDS Normannerne

Juletur 2021
Klinteborg i weekenden 5.-7. november

Så er det endelig tid til normannernes juletur igen. Turen i år går til Klinteborg, på Vestsjælland.
Vi skal bl.a. på opgaveløb om lørdagen (gåtur sammen med et hold på ca.20 personer), hvor vi skal
bruge vores kreative evner og samarbejde.
Vi skal også spise lækker julemiddag og der vil være underholdning lørdag aften.
Ved ankomsten vil man blive delt ud på hold, som alle består af børn, forældre og ledere.
Med sit hold deltager man så i aften aktivitet, opgaveløb, underholdning mm.
Holdene skiftes til at hjælpe med det praktiske omkring borddækning, servering og opvask.
Gå ikke glip af denne tradition og oplevelse sammen med jeres barn/børn.
Vi glæder os til at se rigtig mange forældre og søskende.

Afgang:
Vi mødes på Tingvej, fredag d. 5/11 kl. 18 (bussen kører 18:30)
Hjemkomst: Vi forventer at være tilbage igen på Tingvej søndag d. 7/11 kl. 14.
Pris:

300,- pr. deltager (små børn under 5 år er gratis)

Hvor:

FDF Klinteborg, Ribsvej 9, Ordrup, 4540 Fårevejle

Tilmelding sker på hjemmesiden
Tryk her for tilmelding
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Forældreinformation
Juleturen er Normannernes helt store weekendtur. Det er den fordi, vi tager afsted hele gruppen og fordi vi
inviterer jer forældre og familie med på turen.
I 2019 var er vi omkring 140 spejdere, ledere, søskende og forældre, så udover over, at lære hinanden
bedre at kende og være fælles om en tur, så er der to vigtige ting i løbet af weekenden.
Den ene er fremvisning af spejderfærdigheder; f.eks. er minierne værter ved underholdningen lørdag aften
og tropsspejderne har brugt en stor del af efteråret på at lave et dagsløb til både spejdere og ikke-spejdere.
Den anden er oprykningsceremonien lørdag aften efter aftensmaden, hvor de spejdere, der skal starte i en
ny gren næste år bliver rykket op. I som forældre er med til at skabe en flot ramme omkring det.
Og ellers er det som sagt en mulighed for at møde hinanden, der sjældent er mulighed for i hverdagen.
Hold
For at få det praktiske til at fungere i løbet af weekenden inddeles vi i hold, som man dyster sammen med
på dagsløbet og de voksne hjælper til i forbindelse med måltiderne. Som udgangspunkt kommer man på
hold sammen med sine egne børn. Så giv besked, hvis det ikke skal være således.
Program
Turen har sin egen tidsplan, som vi har brugt i mange år og er i kort form her.
Fredag
• Fælles afgang fra spejderhytten på Tingvej, der køres i bus derop.
• Ankomst til hytten.
• Informationer om stedet og resten af weekenden, bl.a. inddeling i hold.
Lørdag
•
•
•
•
•
•

Morgenmad
Dagsløb. Både formiddag og eftermiddag med frokost undervejs.
Aftensmad i to omgange. Er delt op så børnene spiser for sig og voksne spiser for sig.
Oprykning
Underholdning
Sengetid for de mindste og ellers voksenhygge.

Søndag
• Morgenmad
• Oprydning og evaluering
• Afslutning
• Hjemtur
Overnatning
Modsat de seneste år er der på Klinteborg flere små rum; disse vil blive fordelt når vi ved, hvor mange vi
bliver. På grunden er der nogle shelters, som vi kommer til at bruge.
Junior og trop pakker så de er beredte til at kunne sove udenfor.
Spejderne sover sammen de andre spejdere fra grenen og altså ikke hos forældrene.
Transport
Som udgangspunkt kører vi fælles i bus derop; særligt spejderne. Kører man selv derop; kan man ikke få
anvist pladser mm. før andre. Vi starter først programmet når busserne og alle er ankommet.
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Pakkeliste
Da vi er ude det meste af lørdagen er det vigtigt, at man er klædt ordentlig på til det. Dvs. godt fodtøj både
til at gå i og hvis det er vådt.
Husk regntøj, hvis vejrudsigten lover regn og ellers varmt/vindtæt tøj.
Overnatning er for de fleste indendørs så ikke for varm sovepose/lagenpose, evt. hørepropper. Junior +
trop må gerne pakke, så de beredte til at sove både inde og ude.
Som inspiration er her korpsets pakkeliste (https://dds.dk/artikel/pakkelister-til-tur ).
Dem der er markeret med * er relevant for juleturen.
TØJ
* Uniform
* Tørklæde
Vandresandaler
Gode støvler
* Inde sko til hyttebrug
* Strømper
* Varme sokker
* Undertøj
Skiundertøj
Badetøj
T-shirts
* Varme trøjer
Fleecetrøje
Shorts
* Lange bukser
* Regntøj
* Vanter, hue og halstørklæde
GREJ
* Sovepose Junior og trop kan sove udendørs så husk liggeunderlag og sovepose til det.
* Liggeunderlag
* Lagenpose
* Evt. sovebamse o. lign. for mindste.
* Spejderkniv
* Håndklæde
* Toiletgrej (så lidt som muligt)
-Spisegrej (bestik, tallerkner og kop) Der er spisegrej og service, så evt. kun en kop til lørdag
-Viskestykker
* Sangbog
* Skrivegrej og papir
Kompas
* Pandelygte/lommelygte
* Vandflaske
* Sygesikringsbevis
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