Nat i Naturen, sov ude 2021
Få skærpet sanserne i mørket og kom tættere på den natur, der er aktiv, når
du normalt ligger i din seng. For når mørket falder på, åbner en ny verden af
oplevelser sig, så Vojens Rune Gruppe inviterer dig udenfor til ”Nat i naturen” d. 8.-9. maj 2021.
vi lukker ”dørene” op kl. 10:00 lørdag og afslutter arrangementet søndag kl. 12:00.
Om Nat i Naturen:
Har du hørt en ugles tuden, er du stødt på en ræv eller har du
ligget under åben himmel og kigget op mod stjernerne til
tonerne af et knitrende bål? Den 8.-9. maj 2021 inviterer
Vojens Rune Gruppe og andre organisationer i hele landet
danskerne udenfor til en nat i det fri sammen med venner og
familie. Lær om stjernerne på nattehimlen, gå på opdagelse
efter nattens dyr i skæret af en lommelygte, lav mad over bål
og fald i søvn under åben himmel, mens mørket falder på.
Sådan deltager du:
Der er ingen tilmelding, du møder bare op, tag din bedste ven med
eller din mor og/eller far eller dine søskende. I/du skal selv have
det hele med, som sovepose, liggeunderlag, madpakke til frokost
og drikke, evt. telt at sove i eller hængekøjen. Spejderne rejser
selvfølgelig alle spejderteltene, så kan I/du få en plads, hvis du ikke
selv har telt med. Shelterne står selvfølgelig også til rådighed og
ellers bygger vi en bivuak. Er du sej sover du bare under åben himmel.
Forplejning:
Du kan vælge selv at have mad med til lørdag aften til dig og dine venner
eller familie, der er mulighed for at lave mad over bål, grillerne (der er
flere) er også til rådighed. Du kan også låne en trangia, spejdergryder,
pander og meget andet. Uanset finder vi en løsning så kom frisk. Søndag
morgen står Vojens Rune Gruppe for morgenmad.
Alternativt køber vi ind og laver mad over bål til de spejdere, der ikke selv har aftensmad med. Dette
koster 25 kr. som medbringes og afleveres straks ved ankomst (så vi ved hvor mange vi skal købe til)

Alle lederne glæder os til at
se jer. Det kan KUN blive en
naturoplevelse af de helt
store. Ring endelig og spørg
din leder hvis du er i tvivl.
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