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Fastelavnsturen 2019 i Rødkær gruppe
Vi skal i år på fastelavnstur i weekenden den 2.-3. marts 2019.
For mini- og juniorspejdere så mødes vi ved hytten, Ryekold, Galgebakken 12, 8680 Gl. Ry.
lørdag den 2.marts 2019 kl.10.00. (aftal evt. forældresamkørsel)
Troppen får særskilt info for de tager afsted allerede fredag aften.
For mini og junior gælder følgende: Vi skal være en del ude om lørdagen, så medbring varmt og
praktisk tøj og fodtøj, samt regntøj, hvis vejret er dårligt.
Vi vil på turen også fejre spejderbevægelsens internationale TÆNKEDAG. Dagen opstod fordi
Spejderbevægelsens grundlægger Robert Baden Powel og frue hellere ville have beløb til
godgørende formål end fødselsdagsgaver. Så hvert år samler spejdere i hele verden penge ind.
I Danmark giver man 2 kr. per påbegyndt spejderår, så hvis man har været spejder i 2½ år, giver man 6
kr. Vi holder på turen en højtidelig ceremoni hvor alle mønterne lægges op på linje, så husk mønter
svarende til de år du har været spejder.

Turen slutter søndag den 3.marts kl. 10.00. Der er forældre afhentning ved hytten – se adressen ovenfor
Pakkeliste:
Udover praktisk påklædning så skal du medbringe sovepose og lagen,
toilettaske/nattøj/sovedyr, inde- sko eller tykke strømper, udklædningstøj (der er præmier til
bedst udklædte). Husk også penge til tænkedagen.
Det er ok at medbringe LIDT slik. Du behøver IKKE medbringe spisegrej på denne tur.
Tilmelding til turen sker ved at indbetale kr. 50 pr. barn, senest den 19.2.2019.

Beløbet skal indbetales på grenkontoen eller via mobilpay – husk barnets navn på indbetalingen:
Mini: reg. nr. 3412 konto nr.: 3412250915 eller mobilpay 27823049 (Heidi)
Junior: reg. nr. 2331 konto nr.: 4385708241 eller mobilpay 25444055 (Marianne)
Trop: reg. nr. 2331 konto nr.: 4375985913 eller mobilpay 20225080 (Steffen)
Klan: reg. nr. 7840 konto nr.: 0001535782 eller mobilpay 40843969 (Simon)
Vi glæder os til at se jer på fastelavnsturen
Spejderhilsner fra alle lederne

