
    Lokeweekend 2018 

 

 

 

 
Kære Ulve, Stifindere og Spejdere,  

Så er det atter tid til den årlige Lokeweekend, hvor alle ulve, stifindere og spejdere deltager i 
en fælles lejr. 

Lokeweekenden er årets sidste lejrtur, og nøgleordet for denne tur er samvær, sjov og hygge. 

Derfor er de aktiviteter vi laver lidt ud over det sædvanlige, så glæd jer!! ☺ 

Adresse:   Roar hytten, Granbakken 5A, 4070 Kirke Hyllinge (Se kørselsvejledning).  
  I kan se mere om Roarhytten her: http://www.roarhytten.dk/  

Ankomst:   Alle mødes lørdag d. 3. november kl. 09:00 ved Roarhytten. 

Hjemrejse:  Alle skal afhentes søndag d. 4. november kl. 14:00 ved Roarhytten. 

Transport:  Forældrene henter og bringer selv børnene. I kan eventuel aftale samkørsel. 

Pris:  100 kr. 
 Tilmelding og betaling skal afleveres til din leder senest tirsdag d. 23. oktober. 

Praktisk:   Spejdere sover udendørs. Ulve og stifindere sover i hytten, så udover alm. 
 weekendudrustning, skal der medbringes lagen og evt. pude. 

Hjælpere: Vi kan altid bruge en hjælpende hånd fra forældrene. På denne tur vil vi blive 
rigtig glade hvis du kan hjælpe med rengøring af hytten søndag formiddag.  

Vi glæder os til en helt fantastisk weekend 

Lederne i Gruppe Loke 

-----klip------riv-----bid------flå-----snit-----hug----skær-----sav----- klip------riv-----bid------flå-----snit-----hug----skær-----sav---- 

Navn + forældres kontakt-nr.  
  

 Ja, naturligvis skal jeg med  Øv, øv, øv, jeg kan ikke komme med 
    
Ja, Jeg (navn + kontaktnr.)  Vil gerne hjælpe med rengøring 

 

Særlig information om barnet:  
 

 
 Jeg vil gerne bage en bradepandekage til turen 😊 

http://www.roarhytten.dk/


Har I brug for at komme I kontakt med os kan I ringe på et af nedenstående numre: 

NAVN TELEFON   NAVN TELEFON 

Catarina 23 23 94 73  Morten 29 90 34 74 

Per 28 54 27 82  Sanne 23 20 54 47 

Søren 29 64 07 94  Henrik 60 62 57 71 

 

Vi møder som sædvanligt op i reglementeret uniform, tørklæde, evt. bælte. 

Det er en god idé at barnet hjælper med at pakke. Så ved det nogenlunde hvor tingene ligger, og hvad de har 

med ☺ 

Vær opmærksom på, at mobiltelefoner og anden elektronik ikke må medbringes. 

PAKKELISTE 

MEDBRINGES ER PAKKET 

Sovepose, lagen og pude  

Evt. Siddeunderlag  

Evt. Dolk (hvis man har knivbevis)  

Drikkedunk  

Bestikpose med indhold (flad tallerken, dyb tallerken, krus, bestik, viskestykke)  

Lommelygte med ekstra batterier  

Toiletsager (tandbørste, tandpasta, vaskeklud, håndklæde mm.)  

Fornuftigt fodtøj  

Gummistøvler  

Regntøj  

En go’ varm trøje  

Sokker  

Undertøj  

Trøjer  

Bukser  

Evt. skiundertøj, da det kan blive koldt  

Nattøj  

Evt. sovedyr  

Sygesikringskort  

Spillekort, læsestof el. lign.  

  

  

Se kørselsvejledning på bagsiden 

 



 

Kørselsvejledning 

Roar hyttens adresse er: Granbakken 5A, 4070 Kirke Hyllinge 

Det tager ca. 25 minutter at køre fra Hedehusene til Roarhytten. 

 

• Kør af motorvejen mod Roskilde. 

• Efter Roskilde drejes fra af afkørsel 15 

• Drej til højre ind på Hornsherredvej, kør 641 m 

• Tag første afkørsel i rundkørslen (retning ligeud).  

• Fortsæt ad Hornsherredvej, kør 4.1 km 

• Drej til højre ind på Granbakken, kør 106 m 

• I er fremme ved hytten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


