
 

 

 

 

  

 

Kære Ulve og Bævere 

I weekenden d. 13.-14. april sker der en masse! 

Lørdag skal vi mødes med de andre spejdere i Vordingborg kommune og lave en 

masse spændende aktiviteter, det kalder vi en BUS-dag. Om eftermiddagen tager vi 

tilbage til vores egen hytte og laver aftensmad sammen og prøver at sove i hytten, 

så vi har prøvet det nogle gange inden vi skal på sommerlejre. 

Søndag er der Distriktsturnering, hvor vi skal på løb sammen 

med alle de andre bævere og ulve i Valdemar distrikt. Vi skal 

prøve at slå rekorder og måske komme med i Børnenes 

Rekordbog. 

På næste side kan du læse om, hvad du skal have med, 

hvornår vi starter og slutter og hvad weekenden koster. 

Vi glæder os til en dejlig weekend 

Hilsen Kirsten og Marianne 

 

  

Bævere og Ulve 

Junipåortrop 
På tur og sove i hytten 

Afleveres senest tirsdag d. 19. marts 

Navn: __________________________ 

Skal med på weekend: ja/nej 

Mine forældre kan hjælpe med at køre:  antal pladser i bilen _______ 

Lørdag morgen, kl. 8.30: ja/nej Lørdag eftermiddag, kl. 16: ja/nej 

Søndag morgen, kl. 9: ja/nej  Søndag eftermiddag, kl. 15: ja/nej 

 

Pengene betales kontant: ____ Pengene overføres:____  

 

Forælders underskrift: _________________________________  

 



 

 

Praktiske oplysninger 

Tider og steder 

Vi mødes i Sankt Erik (egen hytte) lørdag d. 13. april kl. 8.30 og kører fælles til 

Ellehammerhuse. Vi slutter af i Ellehammerhuse kl. 16 og er i Sankt Erik frem til 

søndag morgen. 

Søndag morgen kører vi fra hytten til Feddet kl. 9.00 og kører hjem igen ca. kl. 15. 

Du skal hentes i Sankt Erik kl. 16. 

 

Pris: 

Weekenden koster 150 kr. og de kan betales kontant til en leder eller overføres til 

reg.nr. 6220 konto nr. 0002516498 husk at skrive navn og BUS-weekend i 

beskedfeltet. 

 

Medbring: 

Sovepose, lagen, nattøj, toiletsager, håndklæde, kop eller mug og skiftetøj. 

Når vi mødes lørdag skal du have uniform og tørklædet på. I en lille turtaske eller 

spejderrygsæk skal du have en fyldt drikkedunk, regntøj og ekstra sokker. Afhængigt 

af vejret skal du enten have gummistøvler på eller med i hånden/rygsækken. 

 

Tilmelding og betaling: 

Senest tirsdag d. 19. marts. 

 

Spørgsmål: 

Om BUS-dagen skal stilles til Julie 29918653 / kalvehavespejderne@gmail.com 

Om resten af weekenden til Marianne eller Kirsten. 


