
 

Kom med ud under stjernerne – og tag én kammerat med! 
 

Tonkawa-Stammen inviterer til en hyggelig aften og nat ude i det fri under stjernerne på Åsen i Næstved, 

hvor alle er velkomne! Vi skal ud i den gamle grusgrav på Åsen og rejse vores stjernetelt, riste pølser og lave 

snobrød over bål, kigge på stjerner med stjernekikkerter og stjernekort, find vej i mørket med UV-lygter og meget, 

meget andet.  

Arrangementet er en del af Friluftsrådets og Det Danske Spejderkorps’ nye initiativ VORES NATUR og NAT I 

NATUREN. Det er en landsdækkende mærkedag, der sætter fokus på de små og store oplevelser, som friluftslivet, 

naturen og mørket tilbyder.   

Alle er velkomne – tag én kammerat med! 

Arrangementet begynder kl. 16.00 om lørdagen og vil vare til næste morgen. Alle er velkomne – og vi vil rigtig gerne 

opfordre vores egne spejdere til at tage én kammerat med, der har lyst til at prøve spejderlivet og sove udendørs 

sammen med os. Vi sørger for mad, hygge og spændende aktiviteter om aftenen og lidt morgenmad søndag morgen.   

Program 

Lørdag 

16.00-  Vi mødes ved hytten hos Tonkawa-Stammen, samler vores grej og går op på  Åsen, hvor vi slår lejr.  

18.00-21.30 Bålmad, snobrød, lejrhygge, på tur ud i området med kikkerter og uv-lygter. 

21.30-24.00 Stjernekig med kikkerter og stjernekort – og godnat! 

Søndag 

07.00-10.00 Vi starter dagen med morgenmad i det fri, pakker sammen og slutter af ved hytten.  

  

Fakta: 

HVOR:  Hos Tonkawa-Stammen, Ved Åsen 67, i Næstved. 

HVORNÅR:  Fra lørdag den 2. maj kl. 16 til søndag den 3. maj kl. 10. 

HVORDAN:  Tag en kammerat med, sovepose, liggeunderlag, lygte og sovebamse – og gerne eget telt. 

                           Ellers sov i vores store stjernetelt! Vi sørger for resten! 

PRIS: GRATIS 

TILMELDING:  På www.tonkawaspejder.dk (se efter link på forsiden) 

 

For mere information – på hjemmesiden www.tonkawaspejder.dk eller 

www.facebook.com/tonkawastammen/  

 

http://www.tonkawaspejder.dk/
http://www.facebook.com/tonkawastammen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære ____________________________________ 

 

Vil du komme og være med til sove-ude-dag sammen med mig og min spejdervenner? 

Vi skal sove i telt oppe på Åsen og lave en masse spændende ting – og spise pølser, lave bål og kigge på 

stjerner. 

 

Det bliver rigtig hyggelig! 

 

Spejderhilsner 

 

________________________ 

 

 

Se information på den anden side! 

 


