
Årets adventuretur i Ballerup Spejdergruppe 
Voldemort har udset sig Pæremose Havn som afsæt til at overtage Sjælland. Det skal I forhindre ham 
i! Vi skal afsted lørdag 3/10 kl 10 til 4/10 kl 10. 

I vil blive oplært efter alle kunstens regler i trolddomsfærdigheder, så sørg for at I er klædt på til 
lejligheden. Både med udklædning, regntøj og godt fodtøj! Vi overnatter i telte og shelters på 
grunden. 

For at have tid til at træne magi beder vi jeres søde 
forældre om at hjælpe med at lave mad til os. Der 
vil være sørget for indkøb, musik og godt selskab! 

Lørdag d. 3/10: 

 10.00 – Start ved spejderhytten 
o Forældre møder ind til at lave frokost. 

Der kan afleveres kage. 
 10.30 – Trolddomsskole 

o Vi skal gøre os klar til en lang dag med 
mange strabadser. 

 12.00 – Frokost 
o Forældrene er så søde at lave maden til os. 

 13.00 – Det Store Løb 
o Vi skal spille Quidditch, klare labyrinten, fiske i søen, kæmpe med drager, træne 

besværgelser og ikke mindst besøge Hogsmeade! 
 15.00 – Kagepause 

o Forældre møder ind til at lave aftensmad 
 18.00 – Aftensmad 

o Forældrene er så søde at lave maden til os. 
 19.00 – Den Endelige Kamp 

o Vi har sporet Voldemorts tilholdssted, og vi skal finde hans horcruxes, så vi kan gøre det af 
med ham og hans kedelige venner! 

 21.00 – Lejrbål og afslutning. 
 22.00 – Godnat. 

Søndag d. 4/10: 

 07.00 – Forældre møder ind til at lave morgenmad. De første vågner. 
 08.00 – Vi spiser morgenmad. 
 09.00 – Oprydning 
 10.00 – Farvel og tak 

Vi er opmærksomme på, at der er biografklub lørdag og søndag. Sig til – så finder vi en løsning, så I 
kan deltage i begge dele! 

Pakkeliste: Tøj til et døgn udendørs (vandtæt/vindtæt/varmt), sovepose, liggeunderlag, nattøj, 
bamse, lommelygte samt Harry Potter-grej, der kan klare en tur udendørs. 

Tilmelding senest 27/9 – det er nødvendigt af hensyn til planlægning og indkøb af mærker! 
https://ballerupspejdergruppe.dk/begivenhed/adventuretur-ulve-minier-juniorer 

Vi glæder os! 
Mange hilsner fra Adventureholdet. 


