Nu er det atter jul igen, det la’r sig ikke skjule, og hvor man end sig vender hen, de snakker
kun om…

Valhalla Gruppes Juletur
2021
4.- 5. december 2021
Et af højdepunkterne i Valhalla Gruppes spejderår, hvor
alle i Valhalla Gruppe – spejdere, ledere, forældre og
venner mødes på en tur med spejderoplevelser og
julehygge. Turen går i år igen til Gl. Rye i hytten Ryekol,
som er selve julemandens julehytte!

Fredag 3. dec.:

(hvad er nu det, stod der ikke lørdag)? Jo, men fredag mødes trop, klan, ledere og
bestyrelse på Ryekol kl. 19:30. Troppen sover i shelter - klan, ledere og bestyrelse gør
klar til weekenden.

Lørdag 4. dec.:

Mikro, Mini og junior mødes ved på P-pladsen ved kommunekontoret kl. 9.00, hvor vi
bliver hentet af en bus og kørt til Ryekol.
Familiespejder mødes ved Ryekol kl. 10.00
Dagen igennem er der mange hyggelige aktiviteter, både de lidt mere julede af
slagsen, men også gode spejderaktiviteter.
Det kommer til at foregå både ude og inde så husk varmt tøj.
Husk også sovepose, lagen og indesko. Til gengæld behøver du hverken madpakke
eller slik – den klarer vi…!
Efter eftermiddagsaktiviteterne tager Familiespejderne hjem.

Søndag 5. dec.:

Vi ved at julemanden bor i nærheden af Ryekol, så måske kigger han forbi igen i år.
Forældre og søskende inviteres til at komme klokken 9.45. Her vil der være aktiviteter,
en snak med lederne og en god julefrokost. En del af dagen vil foregå udenfor, så
forældre og søskende bedes også huske varmt tøj. - Turen slutter efter
julefrokosten ca. kl. 14.00.
Bemærk: Vi arrangerer ikke hjemtransport. Spejdere, hvis forældre ikke kommer med,
får et lift hjem til Brabrand.
Adressen på hytten er:

Ryekol
Galgebakken 12, Gl. Rye
8660 Ry
Du melder dig til på hjemmesiden senest 21. november.
Prisen er i år:
200,- kr. pr. spejder.
70,- kr. pr. forælder der deltager i julefrokosten.
40,- kr. for familiespejdere og familiespejderforældre.
40,- kr. for søskende under 15 år.
0,- kr. for forældre, der hjælper i køkkenet.
Hver spejder, søskende, forældre og hjælper skal udfylde en tilmelding hver. Man skal
vente med at afslutte tilmeldingen til hele familien er tastet ind.
Kontakt Jesper Rossel, gruppeleder@valhallagruppe.dk, hvis du har spørgsmål til turen.
Julehilsner fra Lederne og bestyrelsen i Valhalla Gruppe.
www.valhallagruppe.dk

Men men men, vi er slet ikke færdige endnu:

Hjælpere søges til Juleturen
På juleturen beder vi om hjælp til køkkenet lørdag og søndag. Så kan vi både holde
julemiddag og lave spejderaktiviteter uden at spejdere og ledere selv skal bruge hele
weekenden i køkkenet.
Derfor efterlyser vi hjælpere til at lave mad.
● Lørdag: lave frokost, julemiddag,(flæskesteg og ris á l'amande etc.)
● Søndag: morgenmad til spejdere og ledere, julefrokost til spejdere, ledere,
forældre og
søskende.
Meld dig også selvom du evt. kun kan hjælpe den ene af de to dage. Hjælper man, er
julefrokosten selvfølgelig gratis. Det er naturligvis muligt at overnatte i hytten og følge
spejderlivet på tætteste hold, hvis du vælger at være på madholdet begge dage.
Kontakt din ledere, hvis du vil vide mere om køkkentjansen.

