
ENGMOSE GRUPPE VANDRETUR 

30.  april og 1. maj 2022 

 

I weekenden lørdag d 30.4.2022 til 

søndag d 1.5.2022 skal vi ud at vandre. 

 

 

Hele Engmose Gruppe mødes på Masnedø ved Fortet lørdag kl. 10.00. Her er 

det muligt at læsse ét styk bagage pr spejder ind i vores trailer.  

Når vi nærmer os weekenden hjælper vi med 

at koordinere noget fælleskørsel. Men lederne 

er ikke en del af fælleskørslen. For de seje 

lederne tager afsted allerede fredag aften. 

Når bagagen er læsset, vinker vi farvel til 

forældre og så vandrer vi mod Falster. 

Snart er Storstrømsbroen historie, så derfor 

benytter vi muligheden til at nå at vandre 

over den. 

 

Der bliver mulighed for at vælge sig ind på den rute, der passer til netop dig. 

(15 km, 20 km, 30 km, 40 km og 50 km) Snak med jeres enheds-leder, hvis I 

er i tvivl. På ruterne bliver indlagt små hyggelige rastepladser med lidt ekstra 

snack. De korte ruter indeholder også strækninger, hvor vi bliver kørt i bil eller 

med tog. 

Vi lander alle på Ovstrup Spejdercenter sidst på eftermiddagen lørdag. Her 

laver vi Engmose-gruppe-hygge med aftensmad, lejrbål og masser af leg. 

Bævere og Ulve overnatter inde på sovesalen på madrasser (husk lagen og 

sovepose) og junior/trop og seniorer overnatter i shelter (husk liggeunderlag 

og varm sovepose). 

Søndag morgen efter morgenmad og oprydning skal vi have vandret de 

kilometer, vi mangler for at nå vore forskellige mål. 

Vi slutter alle af på legepladsen EVIGHEDEN i Nykøbing søndag kl. 12. Herfra 

skal spejderne hentes eller selv sørge for transport hjem. 

 

 



HUSK: At en vandretur IKKE er en slentretur. 

Det betyder, at for at det bliver en god 

oplevelse så kræver det en fornuftig 

madpakke OG fornuftig påklædning BÅDE på 

krop og på fødder. Er I i tvivl, så snak med 

jeres enhedsledere. 

 

Pakkeliste:  

Turtaske: madpakke med fornuftig frokost og 

lidt guf, drikkedunk der kan genopfyldes, 

regntøj eller solhat afhængig af vejrudsigt. 

Bagage i traileren (ét styk med navn på pr 

spejder): skifte-fodtøj, ekstra strømper, et 

sæt skiftetøj, nattøj, sovepose (og 

liggeunderlag eller lagen), toilettaske, varmt 

tøj til aftenhygge ude og gummistøvler til det 

dugvåde græs, lommelygte, HUSK NAVN PÅ 

ALT 

 

Pris: 50 kr pr spejder 

 

Tilmelding og betaling foregår på www.engmose-gruppe.gruppesite.dk. På 

forsiden følger du linket til ’tilmelding til arrangement’ 

 

Tilmeldingsfrist: onsdag den 20. april  

 

Har I nogle spørgsmål, så spørg jeres enhedsledere eller Trine Steenstrup (tlf. 

40164219) 

 

Vi glæder os til at udfordre og overvinde grænser sammen 

Spejderhilsen alle lederne. 

 


