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24 timer i sovepose 
 

Lørdag d. 25. februar kl. 09.30 til søndag d. 26. februar kl. 10.00 

(og grupperådsmøde d. 26. februar fra 10.00 til 12.00) 

 

Kan du ligge 24 timer i sovepose sammen med dine søspejder-venner? Kom og 
vær med til 24 hyggelige, indsnørrede og lidt vanvittige timer i spejderhytten. 

 

Vi mødes kl. 09.30, så vi kan nå at vaske gulvet og lige lave et par gymnastikøvelser inden vi kryber i 
soveposerne kl. 10.00. Vi kommer først ud af poserne kl. 10.00 søndag formiddag, når 
grupperådsmødet starter! (forældre har fået invitation fra Medlemsservice på mail). 

Vores Jungmænd er også i hytten, de har kollektiv-uge i uge 8 og bor der sammen hele ugen.  

Til 24 timer i soveposer hygger vi os lidt ekstra, så: 

 

• Man må gerne have slik og kage med. Alt går i en fælles pulje, og vi opfordrer til, at man ikke tager 
mere med, end man selv kan spise. Vi ser også meget gerne sunde alternativer.  

• Bøger og blade er også velkomne. 

• Brætspil, kort mv. er særligt velkomne. 

• Husk også et godt liggeunderlag eller måske en madras? Vi kommer til at ligge en del ned. 

• Tropsspejdere må gerne medbringe telefon, der opbevares af lederne når den ikke skal bruges. 

• - og så skal vi selvfølgelig være 24 timer uafbrudt i soveposen (en der kan lynes op i bunden er 
god til formålet, vi skal kunne købe ind, lave mad – og gå på toilettet). 

 

Tilmelding til 24 i sovepose sker ved indbetaling af 100 kr. på mobilepay 22736691 senest d. 20. 
februar. 

 

På første del af grupperådsmødet (fra 10.00 til 11.00) skal spejderne aflægge beretning og stå på post. 
Mens de voksne får klaret den sidste del af grupperådsmødet, hygger spejderne med aktiviteter 
udenfor til vi alle slutter kl. 12.00. Der må meget gerne medbringes kage til formiddagskaffen til 
grupperådsmødet. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange spejdere i soveposer!  

og forældre og spejdere til grupperådsmødet       
 

Mange spejderhilsner  

Lederne  
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