
Indbydelse til 
Projekt Spejd 
2021 

Jorden rundt på 80 
dage 

 
Der er blevet lavet et væddemål. Kan man rejse jorden 
rundt på kun 80 dage? Den udfordring har Phileas Fogg og hans butler sat 
sig for at bevise. Men hvis det skal kunne lade sig gøre, har de brug for 
jeres hjælp. For intet er værre end at tabe et væddemål! 
 
Fredag kl. 18 mødes de store spejdere (Junior, Trop og Senior) hvor de 
skal klargøre og afholde afskedsfesten, inden den lange rejse startes 
dagen efter. 
Lørdag kl. 10 er der afrejse for alle enheder, og forhåbentligt er alle 
kommet jorden rundt på 80 dage når klokken rammer 15. Her vil der være 
velkomstfest og fejring af, at Phileas Fogg har vundet sit væddemål. 
 
Projekt spejd 2021 afholdes ved blommeskobbel hytten. 
Sønder kettingskov 17a 6440 Augustenborg.  

● Vi starter Fredag den 1/10 kl. 18.00 for Junior, Trop og Senior. 
Afgang fra Spejderhytten i Tumbøl kl. 17.15 

● Lørdag den 2/10 kl. 9.30 ankommer Bæver og Ulve  
Afgang fra Spejderhytten i Tumbøl kl. 8.45. 

● Vi er færdige Lørdag den 2/10 kl. 16.00, og ved hytten i Tumbøl kl. 
16.45 

● Prisen for Junior, Trop og Senior er 100kr. og for Bæver og Ulve 30kr. 
Pakkeliste for Junior, Trop og Senior: Madpakke til fredag aften, tom 
madkasse til lørdag, spisegrej, drikkedunk, grej til overnatning i telt, tøj og 
sko efter vejret. 
Pakkeliste for Bæver og Ulve: Madpakke og drikkedunk til lørdag frokost, 
tøj og sko efter vejret.   Spørgsmål til Lilly på 20651975 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tilmelding og betaling skal ske til din leder senest Fredag d. 10/9. 

Jeg hedder: ________________________ Enhed:______ 

Vedlagt betaling   eller overført på Mobil pay 685067   

Kan køre ud: Ja   antal pladser i alt___  Nej     
Kan hente:  Ja   antal pladser i alt___    Nej    
Jeg vil gerne bage en kage   


