Weekendtur for mikrospejderne
Den 12-13. juni skal vi på weekendtur i Troldelumsken - bare os mikroer fra Vestbjerg Gruppe.
Vi skal lave mad over bål, gå tur i skoven efter kort, lære om naturen, prøve at rejse et telt, hygge om
lejrbålet og kravle i soveposen med bamse og godnathistorie. De kan overnatte i teltet eller i hytten
sammen med en leder, så de bliver fortrolige med lejrlivet. Næste tur bliver jo gruppens sommerlejr
9-11. juli – husk der er forhåndstilmelding senest 1/5 på hjemmesiden under arrangementer.
Vi vil til hver en tid tage højde for gældende restriktioner. Alle gruppens ture går under små lejre.
START: Mødes lørdag den 11. juni kl. 10.00
i Troldelumsken, Sulsted Kirkevej 38.
Husk Madpakke og drikke.
SLUT: Søndag den 12. juni kl. 14.00 samme sted.
Tilmelding og betaling 65 kr. Senest onsdag den 12. maj:
Turen opslås under arrangementer, ses nederst på gruppens hjemmeside https://vestbjerggruppe.dk/
Hilsen lederne Lærke og Annette – spørgsmål 26921646. - Der kommer en pakkeliste.
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