
Da professor Jim modtager et mystiskt brev fra sin gamle ven i Langbortistan, 
tager begivenhederne fart for den eventyrlystne professor og hans studerende. 

Men som i så mange andre, gode historier, skal professoren ikke regne med at  
tingene bare lige går som han havde troet. 

Tag med på eventyr til Langbortistan og deltag i jagten på de 7 magiske sten, som påvirker dit og mit liv, 
mere end vi lige regner med!.. 

- Men I er ikke de eneste som vil have fingre i de magiske sten…. 
 

- Kom til Terp Spejdercenter i pinsen og bliv selv en aktiv deltager i denne dramatiske historie. 
  

4. - 6. juni 2022  
 

 

 

Oplev 3 spændende dage med aktiviteter, løb, høje grin og hyggeligt samvær med en masse  

andre bævere og ulve! 
 

Bæver-/Ulvetræffet foregår i pinsen på Terp Spejdercenter ved Bramming.  

Alle aktiviteter foregår på centrets dejlige natur- og skovområder. 

 

Overnatning foregår i gruppens egne, medbragte telte. Maden bliver lavet af centrets folk. 

 

 

TERP Spejdercenter præsenterer: 
 

Bæver-/ulvetræf 2022 
 
 



Deltagerprisen er kr. 375,00 per person - for små som store.  

Beløbet er i de fleste kommuner delvist refusionsberettiget. Centret beregner  
grundlaget for refusion efter træffet har fundet sted. 

Yderligere oplysninger fås hos Allan Beck, tlf. 20663127  
eller allan.beck@stofanet.dk 

 

Tilmelding senest 30. april 2022 til: 

Arne Hessel Andersen 
Østergårdsvej 17, 6690 Gørding 
Tlf. 25615476 
E-mail: ingergarneh@gmail.com 

 
Opgiv følgende ved tilmelding: 

Flere oplysninger og indbetalingsoplysninger følger efter tilmeldingsfristen.  

Desuden kan tilmeldingsseddel til børnene downloades på centrets hjemmeside. 

Terp Spejdercenter 

Terpvej 4b 

6740 Bramming 

info@terp-spejdercenter.dk 

 Gruppens navn:   ____________________________________    Ansvarlig leder:   

 Antal ledere:    ______  

 Antal bævere:  ______  Antal familier: ______    

 Antal ulve:   ______    Antal bander:   ______    

Navn: ______________________________ 

Adresse:   ______________________________ 

Tlf.:   ______________________________ 

Postnr., by:  ______________________________ 

Mail:   ______________________________ 

 

_________________________________________ 

Underskrift   Dato for tilmelding 

5 km sydøst for afkørsel 72 på Esbjerg-Kolding motorvejen 

Terp 


