
Classification: Restricted

Hej Alle børn og Unge fra 0-10 klasse, 1-3g, ungdomsuddannelser i Ringkøbing og omegn.
18-20 August fra kl.16 til 20 foregår der kæmpe byggeri med rafter på Poulsgaardsvej.
Gratis og for alle. Kræver ingen forkundskaber.

Kom over på Poulsgaardsvej 27 og vær med til at bygge en mega aktivitets plads ud af rafter og reb. 
Der bliver tårne, rutchebaner, gynger og hygge-kroge. Hvem ved, om nogen laver en platform til telte.
Når man har lært 3 knob og en besnøring, kan man bygge alt.
Vi laver en knob-skole, hvor du lærer de enkle, men nyttige knob. De er så nemme.
Når du kan dem, får du et mærke og så må du bygge med på det store byggeri.
Især de ældste klassetrin får lov at bygge for vildt. Det bliver kæmpestort.

Vi skal ikke bygge hele tiden: der er også bål med pandekager og snobrød. Saftevand og popcorn.
Du kan hygge med dine venner og nogen du måske ikke kender, og du kan møde nogle af lederne, som 
fortæller om det moderne spejderliv.
Hver dag slutter af med et hyggeligt lejrbål kl. 19:30 med sang, sketch, spejder-guf og hvad vi ellers finder på.

Mange Spejderhilsner
Lederne ved KFUM-spejderne             www.spejder6950.dk telefon: 50834555 eller 22752002Pandekage maskine

KFUM-spejdernes PioneringsFestival i Ringkøbing
18-20 August 2020   Åben kl.16-20

Mærker, du kan tjene

http://www.spejder6950.dk/


Classification: Restricted

Prøv det moderne spejderliv!
Hos KFUM-spejderne laver vi moderne spejder aktiviteter i en 
ramme af gode gamle traditioner.
Vi leger med brandbiler, surf-brædder, kompas og iPhones. Vi 
laver vores egne knive – og så leger vi også med ilden. Vi er  
gourmet-kokke ved et bål.
Vi tager på lærerige ture i naturen og udforsker små øer.

Ulveunger, 0..3 kl. : Onsdag 15.15-16.45
Junior spejd, 4-5 kl.: Onsdag 18.00-20.00
Spejder trop, 6-8 kl.:    Onsdag 18.00-20.00
Roverklan 9kl-26år:     Torsdag          19.30-21.00

Vi har så meget gang i den; du tror det er løgn!

Vil du vide mere, så kontakt gruppeleder Jens 22752002.
Se vores hjemmeside: www.spejder6950.dk/
Check KFUM spejderne på:  www.spejdernet.dk

Praktisk:
For drenge og piger.
Møderne køres  af Ung-ledere og ledere med masser af erfaring.
Sted: Poulsgårdsvej 27, Ringkøbing eller Jagtvej 13, Gl.Sogn.
Pris: Ca kr. 450 per halvsæson.     Lejre: 125 kr. per døgn.
Uniform og grej købes på www.55nord.dk
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