TONKAWA-STAMMMEN
indbyder til gruppetur
HVORNÅR:
HVOR:
PRIS:

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 12.00 til søndag den 24. februar 2019 kl. 13.00
Dybsø Naturskole, Dybsøvej 66, 4700 Næstved (vi mødes derude = ingen fælleskørsel)
Kr. 85 per person (tilmelding og betaling på hjemmesiden www.tonkawaspejder.dk senest
10. februar 2019)

Kom med på gruppetur for familiespejd, mikro, mini, junior, trop og klan! I Svenstrup 6 km syd for Næstved,
under historiske vingesus og tæt på Dybsø Fjord, ligger bjælkehytten i skovbrynet, hvor ørnen våger og småfuglene
synger til solopgangen. Det er Dybsø Naturskole (tidl. Naturskolen Svenstrup). Her er vi og naturen budt
indenfor til mulighedernes land med plads til nysgerrighed, kreativitet og læring – hygge, kammeratskab og
samvær.
Vi skal overnatte inde i bjælkehytten for de yngste spejdere og der er tilbud om at sove i shelterne og evt. telte, for
dem, der vil det og har udstyr til det. Juniorerne er i gang med sheltermærket, så her er endnu en mulighed for at
få et X for deltagelse …
Vi har booket naturvejleder Lars Walsted Christoffersen om lørdagen, og vi glæder os til at høre og se, hvad han
har fundet på til os ude i naturen
Vi glæder os meget til en fælles spejdertur i de gode omgivelser, hvor vi skal hygge os med naturopgaver, nyde
lejrbål, komme ud og se stjerner, spise lækker mad, grine og pjatte, høre godnathistorie eller fortælle
spøgelseshistorier og lære hinanden at kende på tværs af grenene i hele Tonkawa-Stammen.
Søndag kl. 10-11.30 er der Tipi-samling (grupperådsmøde/generalforsamling) for forældre og spejdere over 15 år.
Kl. 12.00 er der fælles frokost for forældre, søskende og spejdere, og vi slutter kl. 13.
MEDBRING: Madpakke og drikkedunk til lørdag frokost, turrygsæk, sovepose, underlag, varmt tøj og fodtøj
(gerne flyverdragt), lommelygte, indesko og naturligvis sovebamse. Husk at vi er ude det meste af tiden! Alt
skal pakkes i rygsæk eller taske – ingen løse poser 😊

