
Sov Ude er et initiativ, der 
sætter fokus på de små 
og store oplevelser, som 
friluftslivet, naturen og 
mørket tilbyder.

Formålet er, at få mange 
flere med ud i det fri. 
Alle, uanset om man er 
spejder eller ej, inviteres 
med udenfor til hygge, 
madlavning, aktiviteter, 
afslapning og en nat med 
månen og stjernerne som 
natlampe.

Det er meningen man tager 
afsted med sin familie og 
prøver friluftslivet af.

ALLE KAN VÆRE MED

Alle kan være med, uanset 
om man er garvet spejder 
eller bare drømmer om 
at falde i søvn under 
stjernerne og vågne op til 
fuglesang.

Kom og vær med sammen med 

Dalum spejderne

Arrangementet støttes af:

Sov ude
Lørdag d. 26 maj

Sover hele Danmark ude

INDHOLD:

Der regnes med, at man har 
spist frokost når man kommer 
om lørdagen, om eftermiddagen 
serveres der lidt snacks. Lørdag 
aften skal vi have mad tilberedt 
over bål, søndag får vi morgenmad 
og inden vi drager hjem er der 
frokost.

Der vil være masser af aktiviteter 
både lørdag og søndag.

Lørdag aften er der lejrbål og 
senere vil der være aftenløb.

Der vil være konkurrencer for både 
børn og voksne med fine præmier.

Alle deltagne børn, får et ”sove-
ude-mærke”, som bevis på, at de 
har sovet ude.

Medbring:
Telt, hvis I har et, sovepose,
liggeunderlag/luftmadras,
dyb tallerken, flad tallerken,
kniv, gaffel, spiseske, kop,
tandbørste,
rene underbukser,
sovedyr og
tøj, der passer til vejret.

Tilmelding: Senest 5. maj 2018

Spørgsmål? 
Du er velkommen til at ringe eller 
sende en sms til Michael Hust på 
telefon 30 54 52 80 eller sende en mail 
på michael@hust.dk.

Du kan betale ved at overføre 
pengene til MobilePay på nr. 23243

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Tid: Starter lørdag den 26. maj 2018 kl. 13 og slutter søndag den 27. kl. 13.
Arrangementet afholdes på: Birkedals Allé 63, 5250 Odense SV

Pris: 50 kr. pr. person.

Vores hytte ligger på 

Birkedals Allé 63, 

5250 Odense SV


