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Dragi taborniki, lepo pozdravljeni v novem taborniškem letu.
Pred nami se razprostira leto polno doživetij, pustolovščin,
zanimivih izzivov in nabiranja
neprecenljivih izkušenj. Vodniki so vam pripravili program, ki vas
bo skozi leto vodil po poti nabiranja
znanja o naravi, življenju v in z naravo, medsebojnih odnosih,
spoštljivemu sobivanju.
Pri nas tabornikih je predvsem pomembna dobra volja in te pri
nas nikoli ne zmanjka. Z dobro voljo je
vsaka ovira lažje premagana, naloga lažje opravljena.
Taborniki vzgajamo mlade v odgovorne in delavne ljudi.
Veseli smo, da ste se nam pridružili.
Z naravo k boljšemu človeku!
Vodstvo RMB
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LETNI PLAN AKCIJ
V prvem RMB Informatorju z namenom, da bo planiranje vikendov in
počitnic lažje, prilagamo letni koledar akcij in dogodkov, ki bodo zaznamovali naše taborniško leto. Datumi, ki so navedeni v spodnji preglednici, so načeloma zanesljivi, vseeno pa si pridržujemo pravico do morebitnih manjših sprememb, na katere bomo tekom leta naleteli in jih ne
bomo mogli drugače rešiti kot s tem, da dneve malce premečemo.
Mogoče je pa tudi, da se v koledar prikrade tudi kakšna nova akcija.

Veselo planiranje!
Manca Štekar
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RODOV IZLET
Dragi vsi RMB-jevci!
Kot se za začetek taborniškega leta spodobi, nas prvi vikend oktobra
čaka rodov izlet! To je čas, ko se bomo vsi člani med seboj podružili,
zabavali, ... skratka uživali, kamor koli nas bo pot ponesla.
Rodov izlet bo potekal v nedeljo, 7. 10. Na avtobusni postaji v Ajdovščini
se bomo zbrali ob 7.45 zjutraj. Prosim za točnost. Na isto mesto se
bomo vrnili v popoldanskih urah, okrog 16h.
Vse vas tudi verjetno zanima lokacija izleta ... letos se odpravljamo v
Škocjanske jame, raziskovati naše podzemlje in krasote Krasa!
S seboj imejte malico za cel dan in seveda pijačo ter primerno športno
obutev, primerna oblačila za hojo po jami. Ne pozabite na rutko in obilo
dobre volje, da bo začetek leta tak, kot mora biti.
Izlet je brezplačen. Prijave so mogoče vašemu vodniku in sicer vse do
torka, 25. 9. 2018.
Zaradi same organizacije naprošam, da se prijave držite, razen če seveda obstajajo opravičljivi razlogi.
Za več informacij sem dosegljiva na telefonsko številko 031 434 007.
(Manca Štekar)
Lep taborniški pozdrav!
Manca Štekar

