Fra alle os til alle jer
”Vær vor gæst” ved gruppens årlige fastelavnstur, hvor vi laver aktiviteter og hygger på tværs blandt
mikro‐, mini‐, junior‐ og tropsspejdere. Årets tema er ”Disney”
Sted:

Lyngsbo Strand, Ballesvej 40, 7000 Fredericia

Start:

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 10.30 i Lyngsbo

Slut:

Søndag den 23. februar 2020 kl. 11.30 (efter grupperådsmøde og tøndeslagning) i Lyngsbo

Pris:

150 kr. for spejdere, 20 kr. for forældre og 10 kr. pr. søskende.

Program:
Lørdag:

Når flaget på slottet er hejst og alle har fundet en helt‐ eller
heltinde‐seng, skal vi lave en lille aktivitet inden frokost. Efter
frokost skal vi på Disney løb (udenfor – så husk varmt tøj) med
aktiviteter omkring prinsesser, helte og skurke. Når løbet
slutter ‐ til aften ‐ går vi indenfor og spiser en fortryllende
middag hos TONY´s. Inden godnat læsning er der hygge med
”Olaf” og fælles lejrbål (Lejrbål foregår indendørs)

Søndag:

Kl. 7.00: Klokkeblomst vækning og fælles morgengymnastik, flaghejsning og pakker bagage sammen.
Kl. 8.00: Forældre og søskende ankommer til Lyngsbo, så vi alle kan spise morgenmad sammen.
Kl. 9.00: Grupperådsmøde for alle der er fyldt 15 år, imens hjælper troppen de mindre spejdere og
søskende – der har medbragt udklædningstøj ‐ med at blive klædt ud og sminket inden Tøndeslagning
Kl. 10.00: Bide til bolle for spejdere og søskende – efterfølgende Tøndeslagning og det sidste
oprydning/rengøring – så alle er klar til at tage hjem senest kl. 11.30.

Transport:

I skal selv sørge for transport til og fra Lyngsbo

HUSK:

Vi skal være både inde og ude, så husk tøj så I kan holde varmen, hjemmesko, sovepose, lagen (der er
køjesenge med madrasser), toiletgrej, uniform, sangbog, udklædningstøj til tøndeslagning søndag.

Spørgsmål:

Spørgsmål kan stilles til de enkelte grenledere eller til gruppeleder Carina Blichfeldt (2135 6299
gruppeleder@1melfar.dk

Tilmelding og betaling via www.1melfar.dk senest 18. februar 2020.

