Ali veste, da nas čaka le še en mesec naših srečanj, na koncu maja pa skupni
vikend celega stega in bo skavtskega leta konec? Čas v džungli res hitro teče!
Še dobro, da gremo poleti še na težko pričakovani poletni tabor! 
Dobro shrani to pošto in pridi na vsa srečanja! Vsak izmed vas, ki bo prišel
na vsa 4 srečanja v tem mesecu, ga čaka nagrada! 
sobota, 9. maj, 16.00 – 19.00: DAN ODPRTIH VRAT – travnik pri župnišču pri sestrah v Šentjerneju
Stari volkovi za vas pripravljamo prav posebno srečanje, kjer se boste lahko preizkusili na poti
preživetja, zakurili bomo ogenj, ustvarjali iz različnih materialov, iskali zaklad, ulovili bomo kakšno
sled … vse to bo potekalo na različnih točkah, zato si boste lahko sami izbrali, kaj bi radi počeli! 
Poleg tega lahko s seboj pripeljete tudi svoje bratce, sestrice, starše, stare starše, prijatelje, povabite
sošolce, ki bi se radi priključili k skavtom!  Prav lepo povabljeni!
Pa še ena prošnja za vse: Prosimo, če na dan odprtih vrat prineseš plene, ki si jih izdelal v tem letu,
če jih imaš še shranjene doma, ker bomo naredili razstavo vseh vaših plenov!
sobota, 16. maj, 9.00-11.00, župnišče v Šentjerneju
Eno suuuuuuper srečanje nas čaka!
sobota, 23. maj, 9.00-11.00, hipodrom Šentjernej
To je naše zadnje volčje srečanje letos, zato res ne smeš manjkati! 
sobota in nedelja, 30. in 31. maj: SKUPNI ZAKLJUČEK LETA Z OBLJUBAMI
Vse natančne informacije glede lokacije in ure še dobite v posebni pošti, kjer bodo vsa navodila. Tisti,
ki boste letos obljubili in prejeli čisto pravo rutko, imate priložen list z obljubo in zakonoma krdela!
POLETNI TABOR in PLENI
Poletni tabor bo od 10. do 14. avgusta v Sečovljah! Vse informacije in prijavnice dobite po pošti
junija. Radi bi pohvalili vse, ki ste opravili že vse plene, nekateri celo že kakšnega več kot 4! Tisti, ki pa
vam kakšen še manjka, jih lahko prinesete na katerokoli srečanje v maju (tudi na dan odprtih vrat)!
Priložnosti za opravljanje plenov je bilo zelo veliko, zato bodo na poletni tabor res lahko šli le tisti, ki
bodo opravili vsaj 4 plene.
Dober lov!
Voditelji smo dosegljivi tudi na naslednjih telefonskih številkah in e-pošti:
Akela: 031411811 (miha.katic@gmail.com)
Bagira: 040 646 095 (dr.blaz11@gmail.com)
Kača Kaja: 041 936 851 (lea.bencina@gmail.com)

