Familiespejd
Bliv spejder sammen med far og mor
Vi mødes ca. hver 3. søndag formiddag
ved spejderhytten i Tangeskov. En gang
i mellem mødes vi en hverdagsaften og
laver mad og spiser sammen.
Familiespejd er for de 3 - 6 årige som deltager sammen
med en eller begge forældre. Søskende må også gerne
komme med.
Vi leger og udforsker naturen. Vi bruger vores sanser
og er kreative. Vi tænder måske et bål og hygger os
med at lave noget mad over det.
Familiespejd-arrangementer:
Søndag d. 18. august 2019: 10:00 - 12:30
(Bare mød op og vær med)
Søndag d. 15. september 2019: 10:00 – 13:00
(Kontakt os ved deltagelse)
Se mere på vores hjemmeside ribetrop.dk
Kontakt gruppeleder Jesper Gregersen (29925645,
jespergre@gmail.com), hvis I er interesserede i at prøve at
være med til familiespejd.
Vores spejdergruppe hedder 1. Ribe Trop
og er en del af Det Danske Spejderkorps.
Vi bor i Tangehytten, Tangevej 126.
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