
GRUPPEWEEKENDGRUPPEWEEKENDGRUPPEWEEKENDGRUPPEWEEKEND    

    

Som afslutning på vores vandSom afslutning på vores vandSom afslutning på vores vandSom afslutning på vores vand----tema, skal hele tema, skal hele tema, skal hele tema, skal hele 

spejderspejderspejderspejdergruppen på weekegruppen på weekegruppen på weekegruppen på weekendtur på Kystcentret i ndtur på Kystcentret i ndtur på Kystcentret i ndtur på Kystcentret i 

ThyborønThyborønThyborønThyborøn    

Her skal viHer skal viHer skal viHer skal vi    lave forskellige sjove vandlave forskellige sjove vandlave forskellige sjove vandlave forskellige sjove vand----aktiviteter både aktiviteter både aktiviteter både aktiviteter både 

ude og inde.ude og inde.ude og inde.ude og inde.    
Vi skal sove i Kystcentret på forskellige måder, nogle i hængekøjer i 

en omvendt kutter, nogle i redningsflåder og nogle i biografen. 

    
 

 

 

Vi mødes ved FDF-huset fredag d. 3. marts kl. 16.30, og slutter ca. 24 

timer senere samme sted. 

 

Du skal medbringe sovepose, liggeunderlag, varmtvarmtvarmtvarmt tøj til at være ude i 

uanset vejret (vi skal være ude hele lørdag, blandt andet ved 

Vesterhavet), skiftetøj, gummistøvler og regntøj/flyverdragt, vanter og 

hue, lommelygte, toiletsager, håndklæde, nattøj, indesko, papir og 

blyant, evt. sangbog. Lidt soveposeguf (20 kr.) og sovedyr. Husk også 

uniform og tørklæde. 

 

Prisen for weekenden er 125 kr., Betaling skal ske ved overførsel til gruppens 

konto 0871 0003619001, eller swipp til 7178 0318. Betaling senest 23. februar 

2017. HUSK ved betaling skriv ”KYST pigens fornavn og efternavn” 



Afleveres senest d. 23/2 til lederne eller pr. mail til malene@abevej.dk 

 

NNNNavnavnavnavn                deltagdeltagdeltagdeltager i gruppeweekendener i gruppeweekendener i gruppeweekendener i gruppeweekenden    
 

ForældreopgaverForældreopgaverForældreopgaverForældreopgaver    (sæt mindst 1 kryds)(sæt mindst 1 kryds)(sæt mindst 1 kryds)(sæt mindst 1 kryds)    

□Deltage som ”tante” 

□Kan køre til Thyborøn 

□Kan hente i Thyborøn lørdag kl. 14.00 

(der bliver givet ”benzin-penge” på 100 kr. til dem, 

der kører) 

□Købe ind til weekenden  

□Hjælpe til med at forberede mad hjemmefra fredag 

kl. 15-16.30 i FDF-huset 

□Bage 20 boller  

□Bage en kage     

□Bage 20 pølsehorn 

□Bage 20 pizzasnegle 

 

Forældreunderskrift__________________________________ 

 

 

 


