Tropsturen 2016
*Hvor, hvornår og hvor mødes vi*
 KFUM-Spejderne i Lystrups hytte.
 Vi mødes på Veri Centrets store parkeringsplads
kl. 17.30 onsdag den 31. august 2016.
- fortæl ved tilmeldelsen om du kører direkte eller ønsker
samkørsel fra parkeringspladsen.

Vi fordeler os i fyldte biler.
 Indstil GPS på: Elsted Skolevej 4, 8520, Lystrup.

*Program*
 Kl. 18:00 er vi ved Hytten hvor patruljerne formeres.
 I løbet af de kommende ca. 5 timer er det så, at der sker
ting og sager.
 18.15 sætter vi os til bords for at styrke os inden den
store patruljedyst starter ca. 19.30
 Hvad har de mon fundet på, der kan udfordrede de dyder vi
som OdinsVelEgneDe er udstyret med.
 Efter dysten, er der herefter singsong, kaffe/the og lækker
kage og beretningen om hytten.
 Ca. 22:00 slutter vi aftenen, efter som sædvanligt
kåring af patruljekonkurrencens vinder, med det
traditionelle ritual.

*Medbring*
Påklædning: Efter vejrligets dagsform.
 Odins masken
60 kr for en overraskende forplejning, all inklusive




* Tilmelding – gør det nu! *



Tilmelding gerne NU, men senest torsdag den 15. august.
Sådan: telefon 8627 1686 eller mail m.langhoff@mail.dk

*20. årgang * nr. 1 * juli 2016*
Hil, hil
Alle gæve medlemmer af museumstroppen ODINSvelEGNEde
Såvel nye som gamle.
Vi indkalder herved til årets begivenhed:
TROPSTUREN onsdag den 31. august 2016 kl 17.30
I år for 20. gang i træk.
Sidste år havde vi gode erfaringer med at drage nordpå
– læs Krønikken side 2.
Derfor drager vi også denne gang mod nord.
Men ikke så langt, vi stopper i Lystrup, hvor vi besøger
KFUM-Spejdergruppen der.
Her står en håndfuld erfarne spejdere klar til at sørge for
os, at vi får noget at spise, får afviklet patruljeløbet, og får
hygget os inden døre. Alt sammen efter de traditioner
vi efterhånden har fået skabt.
Den særlige charme er, at det alt sammen er lige nyt
og spændende og hvert år.
Hugin, Munin, Freki og Geri med patruljestandere og
dagbøger, samt undertegnede glæder sig til at være sammen
med jer.
Vel mødt i OdinsvelEgnede

