Der sker mystiske ting ved Gillastig, og der er behov for alles hjælp.
Traditionen tro inviterer Skovtofte gruppe til gruppeweekend første weekend i
september - for spejdere i alle aldre, forældre og søskende, både med og uden
spejdererfaring.
I år har vi en fælles udfordring. Ting er pludselig begyndt at forsvinde ved Gillastig og
der er behov for en stor gruppe spejdere med familie, der med deres skarpeste
færdigheder kan hjælpe med at skaffe tingene tilbage.

HVOR
Gillastig i Sverige, 1 time fra Helsingborg. Vi kører i egne biler derop. Ledige pladser i bilerne vil blive brugt
til dem, der ikke kører selv.
Vi mødes ved Drivhuset fredag d. 1. september kl. 17 og kører i samlet flok til Gillastig. Vi vil være retur i
Drivhuset søndag d. 3. september ca. kl. 14.

TILMELDING OG PRIS
Tilmelding senest 21/8 på http://skovtofte.net/
Turen er gratis for spejdere. Familiemedlemmer betaler 100 - og så vil vi bede jer selv
betale benzin og færge. Vi køber klippekort til færgen for at få prisen ned, og bruger
ledige pladser i bilerne til deltagere, der ikke kører selv.
BETALING
I betaler efterfølgende, når vi har overblik over pris på færgeoverfarten. I vil modtage en mail efter lejren
med beløb og kontonummer.

MEDBRING
Vi sover i telte, så medbring turgrej: sovepose, liggeunderlag, tøj til både varmt, koldt og vådt, spisegrej,
tandbørste osv. – og telt, hvis I har. Ellers kan I låne telt af gruppen. Vi har dog også en lille hytte med et
par pladser - spørg hvis I hellere vil sove der.
Aftensmad fredag: medbring madpakke og drikkevarer til fredag aften. Vi spiser sammen på færgen.
SPØRGSMÅL
Eventuelle spørgsmål kan stilles til:
Frank tlf. 40 17 74 88 eller f@fvp.dk
Tine tlf. 26 82 58 78 eller tineeb@hotmail.com
Lone tlf. 60731295 eller lonehougaardpedersen@hotmail.com
Spejderhilsner fra
Skovtofte Gruppes Gruppetursudvalg 2017
Frank, Tine & Lone

HUSK:
Hvis I som forældre ikke kan tage
med, så kan jeres spejderbarn godt
komme med, men I skal finde nogen
andre forældre som I kan hægte
jeres barn på....

Den korteste vej fra Helsingborg til Gillastugan
Der er en kortere vej mellem Helsingborg og Gillastugan.
Som hidtil kører man ud gennem den sydlige del af Helsingborg mod E6. I motorvejsudfletningen
ved E6/E20 er der et skilt der viser mod Ekeby ad vej 109. Denne vej følges til Ekeby. Kort før
Ekeby krydser man vej 110 i en rundkørsel. Nu er man inde på den viste kortskitse. Vejen følges
direkte gennem rundkørslen og rundt om Ekeby til vejen mod Kågeröd. Vær opmærksom på at
vej-T hvor vejen går mod Kågeröd er dårlig afmærket, og at vejen er svær at se (mellem to huse).
I Kågeröd svinges til højre ad vej 109, og man er nu inde på vejen mod Konga og Röstånga.
Resten af vejen er som tidligere beskrevet.

