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Flokkens sommertogt – Arets tur! 
Start: onsdag 7. august 
Slut: lørdag 10. august 

Flokkens sommertogt er årets tur, hvor sejlads, hygge og fællesskab er i fokus. Konceptet er, 
at vi tager afsted med Troppen på 2. del af deres sommertogt, men også tager en dag eller to 
uden Troppen. Undervejs sejle, bade, tænde bål og lave mad over bål, gå på opdagelse i 
baglandet, lege og hygge os. Vi slår lejr to forskellige steder undervejs og kommer til at 
udforske nye steder og havne. 

Vi er stadig i gang med at få de sidste detaljer på plads, men vi regner med, at vi tager afsted 
fra Herslev Strand, og sejle rundt i Roskilde Fjord med en kølbåd som følgebåd (hvor man 
også kan have sin bagage mv.). 

Hvis du overhovedet har mulighed for at tage med, skulle du snuppe chancen. Det plejer at 
være rigtig sjovt, og så er det en knaldgod måde at lære dine nye venner i flokken at kende på 
– og dine ledere. 

Turen kommer til at koste kr. 800, og du kan melde dig til på mail@actknow.dk , når du har 
besluttet dig – dog senest 9. juni. 

På det tidspunkt vil du få nærmere besked med præcise location, pakkeliste, tidspunkter m.m. 

Og vi kan lige så godt allerede nu efterlyse forældre, der har mulighed for at være med til at 
køre vores motorbåde og optimistjollerne derned og hjem igen. Vi får brug for 2 biler hver vej 
(den ene med trækkrog) til at fragte trailere med både, grej, bagage, børn, ledere m.m. 

Så hvis I har mulighed for at tage en tørn, må I meget gerne melde tilbage til Anja – om I har 
trækkrog eller ej, og om I foretrækker ud- eller hjemturen. 

Flokledelsen håber på at se dig. 

Mange hilsner  

Henrik og Anja 


