De sidste 2 weekendture er gået til ferieresorter med restaurant og mange andre fælles faciliteter, hvor vi har boet i
fine feriehuse. I år ændrer vi lidt på konceptet og har booket en større spejderhytte.
Der har været et par forespørgsler til Aktivitetsudvalget på ture
til Fyn og dem har vi imødekomme, idet vi har fundet og booket
FDF’s Højbjerg Lejr, som har adresse på Fyns Hoved og med
grund helt ned til Kattegat. Lejeren har plads til 70 sovende
gæster, så det bliver ikke sovepladser, vi først går ned på, uanset
om du vælger at tage med alene eller gerne vil have din familie
med. Lejren har 3 huse med både store og små soverum, stort
køkken og fælles spiserum og en del toiletter og bad. Vil du
se/vide mere om lejren, har de en fin hjemmeside på
www.fdfhoejbjerglejren.dk

En af de 3 huse i lejren.

Vi har hytten fra fredag d. 28/6 2019 kl. 12 til søndag d. 30/6 2019 kl. 13. Turens program er ikke helt fastlagt endnu,
men der bliver også afgang fra Horsens om lørdagen, for de som ikke kan være med alle 3 dage. Det ligger også fast,
at vi skal grille en af aftenerne, mens resten af måltiderne er lagt i hænderne på Susanne Svendsen og at
aftensmaden den aften vi ikke griller bliver ”Boller i karry”, og hvis du kan gætte, hvem i Aktivitetsudvalget, der har
haft en finger med i spillet her, kan du vinde en øl/vand til at nyde sammen med retten. Dit svar skrives på
tilmeldingsskemaet, som du får udleveret, når du har tilmeldt dig til turen, enten via mail til kast@tdcadsl.dk, Sms til
52408385 eller skrevet dig på tilmeldingslisten, der hænger på opslagstavlen i klubhuset.
Turen kommer til at koste max. 800,- kr. for voksne og 400,- kr. for børn for hele
arrangementet. Turens pris er regnet ud fra, at vi er 20 deltagere, hvilket betyder,
at prisen falder, jo flere vi bliver, da det i år er hytten, der sidder på den største
udgift. Prisen incl. overnatning, kørsel, transport af kajak, fuld forplejning og
hyggeligt samvær. Drikkevarer er for egen regning og skal medbringes eller købes
hos den lokale købmand/Brugs.

Stranden ved lejren.

Vi har også bestilt godt vejr, men hvis Vorherre bliver udkonkurreret af klimaforandringer mm. og der blæser en strid
vind fra sydvest til nordvest, kan vi godt blive lidt udfordret, hvis vi skal ro fra hytten, da stranden ligger direkte ud
mod Kattegat, men der er masser af rovand inden for kort køreafstand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vejlø Vig (lavvandet).
Her bor vi.
Dalby Bugt.
Odense Fjord.
Kertinge Nor.
Kertemind Fjord.

Sidste og bindende tilmelding til turen er tirsdag d. 4/6 2019 kl. 20.
Der vil løbende komme nyt til turens program, afgangstider, turforslag osv.
efterhånden som tingene falder på plads og vi har fået snakket med de
lokale kajakklubber om gode roture og udflugter i området. Så følg med på
hjemmesiden og opslagstavlen, men meld dig gerne til så hurtig som muligt,
da det letter koordinering af kørsel, fordeling af værelser/soverum mm.
MVH Aktivitetsudvalget

