


Spejderhytten Frederikshøj 
Løjt Kirkeby - Aabenraa  

 
Praktiske oplysninger: 
 
Bagageindlevering: Lørdag d. 24. juli kl. 10.30 
 
 Lommepenge, gult og blåt sundhedskort 
 samt pas afleveres samtidig med bagagen 
 inden afgang om lørdagen. Husk at pakke 
 din bagage i en blød sportstaske 
 
 
Afgang fra Klub Vest:  Lørdag d. 24. juli ca. kl. 11.00 
 
 
Hjemkomst til Klub Vest: Fredag d. 30. juli ca. kl. 16.00 
 
 
 
Medarbejdere på turen: Morten Foldager 
 Rasmus Becker 
 Cecilie Abrahamsen 
 Sine Jørgensen 
 Mathias Andersen 
  
  
Adresse på feriehytten: Spejderhytten Frederikshøj 
 Sandkærvej 260 
 6200 Aabenraa 
 
Kontakt:  20586011 (Morten F.) 
 (Kun i nødstilfælde) 



Lidt om hytten og stedet: 
 
Afgang fra Klub Vest søndag formiddag - en tur ned over Sjælland, over 
Fyn og videre til Sønderjylland, hvor vi, inden vi kommer til hytten, kører 
forbi et supermarked for at handle de sidste ting til turen. Ca. 4-5 timer 
efter afgang fra Allerød er vi fremme ved Frederikshøj Spejderhytte, som 
ligger i den lille hyggelige by Løjt Kirkeby.  
 

Spejderhytten Frederikshøj ligger i et naturskønt område med et stort 
udendørs areal, hvor der er rig lejlighed for at boltre sig og ikke mindst 
med masser af muligheder for leg, boldspil osv. 
 
Hytten ligger oppe på en bakke med udsigt udover havet, eller nærmere 
bestemt Genner Bugt og Genner Strand, hvortil der kun er få hundrede 
meter. Stranden plejer er være et hit, og vi tager dagligt ned til vandet en-
ten for at bade eller for blot at gå en tur og hygge. 
Det skal lige nævnes, at ingen børn går alene til stranden. Dette foregår 
altid minimum med to voksne. 



Selve hytten: 
 

Vi har benyttet os af Frederikshøj Spejderhytte siden 2017. Hytten ligger 
som nævnt med store grønne områder omkring sig. 
På illustrationen nedenfor ses planløsningen over selve hytten, hvor den 
ene afdeling er soverum og den anden afdeling er fællesrum/spisesal, 
køkken, medarbejderrum o.a. 
På billederne nedenfor kan man baggrunden ane Genner Bugt, med en 
dejlig strand, som ligger kun få hundrede meter væk. 



Aktiviteter: 
 
I løbet af ugen skal vi på flere køreture. Den længste af disse går syd for 
Hamburg, hvor vi skal besøge den meget store og kendte forlystelses-
park Heidepark. Turen tager ca. 4 timer hver vej. 
En kæmpe tivolipark med masser af spændende aktiviteter, bl.a. 7 for-
skellige rutchebaner. Af disse kan Colossos, der faktisk er optaget i Guin-
ness Rekordbog, og er den stejleste i ”wooden rollarcoaster” i verden. 
Rutchebanen Krake stopper op og man hænger stille med hovedet nedaf, 
for derefter at køre lodret nedaf. Scream et gyro-drop tower der har et frit 
fald på 70 meter. 
For yderligere info omkring de forskellige forlystelser i HeidePark, gå ind 
på www.heidepark.de eller søg på YouTube. 

Vi skal desuden på shopping i Flensborg, handle i grænsebutikkerne, ba-
de, hygge, lege, spille og hvad man ellers laver på en sommerferietur. 



Program for turen: 
 

Lørdag: Ankomst til Frederikshøj ca. kl. 16.00. 
 
Mulige 
aktiviteter: Tap Freizeitbad (udendørs badeanlæg) 
  Aabenraa Svømmehal el. Lalandia Billund 
  Shoppingtur til Flensborg 
  Heidepark forlystelsespark i Soltau (onsdag) 
  Hygge og ”lege” 
            Indkøbsture til diverse supermarkeder og grænsehandel 
  (Legoland) 
  (Djurs Sommerland) 
 
Fredag: Oprydning og derefter afgang ca. kl. 12.00 

 

Turens menu: 
 

Morgenmad: 
Frosties, lune morgenboller og meget andet 
 
Frokost: 
Rugbrød og boller med div. pålæg og salater 
 
Aftensmad: 
Hjemmelavede grillburgere, spaghetti med kødsovs, grillede pølser og 
kylling, Pitabrød med fyld, Mexicanske pandekager eller lign. 
 

Lommepenge: 
 

På Klub Allerøds længere ture opretter vi en ”bank”, hvor alle deltagere 
skal indbetale deres medbragte lommepenge. 
Der vil hver dag være mulighed for at hæve penge, så ingen børn vil stå 
og mangle penge på ture eller andet. 
Vi anbefaler at lommepengene holdes på et fornuftigt niveau, da lomme-
pengene i princippet kun skal dække slik, sodavand og lign. 
Hvis man i stedet ønsker at benytte sig af hævekort, er dette selvfølgelig 
også en mulighed. 



Huskeliste:  
 Bukser (lange/korte), joggingbukser 
 T-shirts, sweat shirts, strømper (til hele ugen) 
 Undertøj 
 Toiletsager 
 Håndklæder (min. 2 stk.) 
 Viskestykke (i tilfælde af at opvaskemaskinen ikke virker) 
 Indendørssko (sutsko) 
 Regntøj 
 Badetøj og badehåndklæde 
 Solcreme, aftersun og solbriller 
 Myggebalsam 
 Tur-rygsæk eller bæretaske til badeting eller andet til ture 
 Underholdning til køreturene 
 Madpakke og drikkelse (i plast og papemballage)  
 Evt. medicin (HUSK at give en medarbejder besked om dette) 
 Dyne, hovedpude & sengelinned (der er intet i hytten…) 
 Gyldigt eget pas (afleveres på afrejsedagen) 
 Blåt sygesikringskort (afleveres på afrejsedagen) 
 Lidt lommepenge til busturen på afgangsdagen 
 

Regler:  
I lighed med alle andre Klub Allerød ture, er rygning og indtagelse af al-
kohol selvfølgelig er bandlyst. Det er desuden heller ikke tilladt at købe 
eller indtage energidrikke af nogen art på turen. 
Mht. mobiltelefoner har vi kun én fast regel. De bliver samlet ind, når vi 
skal sove, så alle får deres nattesøvn, i stedet for at ligge med telefonen 
til langt ud på natten. 
 

Corona:  
Vi sørger for at tage alle de forholdsregler omkring Corona som vi over-
hovedet kan. Vi lever til enhver tid op til de retningslinjer som Allerød 
Kommune har udstukket for os. På turen medbringer vi mundbind, hånd-
sprit og vi sørger for at alle hele tiden tænker over, at være sig bevidst 
omkring det at tage vare på sig selv og andre på den bedst mulige måde. 
. 




