
 

                                       

Sørøver-weekend på  
AGERSØ NATURCENTER 

                        

Lørdag 26. og søndag 27. september 2020  
for h e l e Tonkawa-Stammen 

 

 Fang din egen fisk, steg, kog eller røg den.    
Og vær med til sørøvernes kamp om at 

beholde SKATTEKISTEN … 
overskrift her 

 
Vi bor på Agersø Naturcenter i hytten eller i shelter. Vi undersøger: Gadekærets 
hemmeligheder • På jagt efter mad i naturen • Fossiljagt • Fuglelivet på Agersø • Hvad 
gemmer sig i rusen? • Kender du Krabben? • Fortællerværksteder: Skansen (krig og 
fred på Agersø).  Historiestalden (Agersø i gamle dage). Agersø Kirke og Agersø Mølle 
og vi får besøg af fiskeguiderne Henrik og Lars fra Fishing Zealand – så mon ikke vi får 
fisk nok til aftensmaden? 

Vi mødes lørdag 26. september. kl. 8.45 på Stigsnæs Havn  
 
Færgen sejler kl. 09.00. Ankomst til Agersø kl. 9.30, hvis ikke sørøverne har taget færgen … Vi går 
til Agersø Naturcenter og indlogerer os og bagefter udforsker vi sørøverne kanoner på øen, til 
frokost spiser vi den medbragte frokost og drikkelse. Derefter går turen til kysten, hvor vi fisker 
alt, hvad der fiskes kan. Renser fisk og ryger nogle og indsamler urter fra stranden til 
krabbesuppen. Vi forbereder aftensmaden, spiser og hygger - og passer på sørøverne …  
Så skal vi ud for at finde Sørøvernes SKATTEKISTE … vil du med? 
 
Alle må gerne tage lidt udklædningstøj med, så vi kan få en RIGTIG GOD SØRØVERFEST. 
OG SÅ BLIVER DET TID TIL GODNATHISTORIE OG SÅ I POSERNE  
 

Vi slutter søndag den 27. september kl. 10.45 på Stigsnæs Havn  
 
TILMELDING WWW.TONKAWASPEJDER.DK senest fredag den 18. september, da vi skal 
reservere færgebilletter. Max. 40 deltagere! Turen er GRATIS!    
 

 

MEDBRING: Madpakke og drikkedunk til lørdag frokost, PIRATTØJ, turrygsæk, sovepose, 

underlag, varmt tøj/regntøj og fodtøj, lommelygte, indesko og naturligvis sovebamse. Husk at vi 

er ude det meste af tiden! Alt skal pakkes i rygsæk eller taske – ingen løse poser     


