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Minispejder

Kan du også lide at være ude i naturen? Synes du det er sejt at kunne tænde 
et bål og finde vej i skoven? Vil du gerne lege og have det sjovt sammen 
med gode kammerater? Så er spejder sikkert noget for dig.
Hvis du går i 2. eller 3. klasse kan du blive minispejder hos de blå 
spejdere i Ribe. Vores spejdergruppe hedder 1. Ribe Trop og vi holder 
spejdermøder ude i Tange Skov ved vores spejderhytte. 

               Bare kom og prøv at være med til et møde.

Mikrospejder (0.-1. kl.) har møde onsdag 17.30 – 18.30
Juniorspejder (4.-5. kl.) og tropsspejder (6.- 10. kl.) har møde tirsdag
17.30 – 19.00. 
Hvis man er over 16 år kan man blive seniorspejder eller spejderleder.
Familiespejd (3- 6 år med forældre) har møde ca. hver 3. lørdag eller søndag (se hjemmesiden)

Det er altid en god ide at tjekke de aktuelle tider på vores hjemmeside, da de kan blive lavet om.
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Psst! Hvis du har søskende så fortæl dem at:
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Minispejdermøder:
Tid: Tirsdag kl. 17.30 -19.00
Sted: Tangehytten, Tangevej 126
Se mere på: ribetrop.dk
Gruppeleder: Jesper (tlf. 29925645)
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