Herlevspejderne inviterer alle spejdere, venner og naboer til den store
Pandekage-vennedag lørdag d. 22/8 kl. 10 til 14. Kom og oplev at lave
pandekager over bål på - om ikke 1000 - så i hvert fald mange
forskellige måder. Lav din egen pandekage, lær at vende den i luften,
dekorere den og lave den med fyld. Der vil også være andre
spejderaktiviteter undervejs, og man kan vælge at komme fra starten af
eller undervejs afhængigt af, hvad der passer.
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Vi skal sammen lave et bål, snitte pinde, hugge brænde, samt lave
pandekager på mange måder over bålet. I vil kunne prøve at se,
hvordan vi arbejder med bål og prøve andre spejderaktiviteter.
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Arrangementet er særligt rettet mod familier med børn i alderen 6 - 12
år, men der er plads til børn i alle aldre - så alder er ingen hindring.
Tilmeld jer gerne på Facebook men kom også gerne bare forbi, hvis I
har lyst, og tag meget gerne venner med, som også gerne vil opleve
sjove friluftsaktiviteter.
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Arrangementet afholdes bag ved vores
spejderhytte på Herlev Hovedgade 44,
og det er gratis.
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