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Kære spejdere med familie. 
 

Så er ferien ved at være slut, og et nyt spejderår venter forude. 
Der er meget at tænke tilbage på, først og fremmest vore egne oplevelser i familien, men også 
mange gode og spændende spejderarrangementer, og ikke mindst Distriktslejren på Houens 
Odde. Den bød på mange spændende oplevelser og udfordringer for både små og store. Det er 
oplevelser som disse, vi kan tænke tilbage på med glæde. Desværre var ikke så mange 
med i år. For nogle kan det være et problem at afse en uge i sommerferien. Det gælder 
både børn og voksne.  
 

Nu er vi klar til et nyt og spændende spejderår med aktiviteter og arrangementer.  
 
Vores første arrangement er det traditionsrige 
 

FAMILIELØB OG OPRYKNING 

Tirsdag den 20. august kl. 18.00 - 20.00 
 

Efter velkomsten begynder vi med årets familieløb, som foregår på pladsen, så alle kan delta-
ge, små og store, med og uden barnevogne o.lign. Bedsteforældre er også meget velkomne.  
Inviter gerne naboer med børn i spejderalderen med, så vi kan blive endnu flere grønne spejde-
re i Høruphav. 
Man deltager som familie, og den familie, som klarer sig bedst, får overrakt vores vandreskind, 
med ret til at skrive sit navn på det og derefter opbevare det til næste år. 
 

Når løbet er slut, er der saft og kaffe. 
 

Herefter kommer det store øjeblik, hvor de spejdere, som skal rykke op, 
under stor morskab bliver udsat for forskellige "prøvelser", inden de  
bliver værdige til modtagelse hos næste hold. 
 

Mød talstærkt op, så vi kan få et par sjove og festlige timer sammen. 
Arrangementet slutter kl. 20.00. 
 
 

De almindelige spejdermøder begynder i uge 35 efter sædvanlig plan.  
  

Bævere (0.-1. kl.): Mandag kl. 16.30 - 18.00 Birgit, Helen, Ken J. 
Ulve (2.-4. kl.): Mandag kl. 18.30 - 20.00 Mathias, Lisbeth 
Spejdere (5.-6.kl.): Tirsdag  kl. 18.30 - 20.30 Julie 
Seniorer (fra 7.kl.): Tirsdag  kl. 18.30 - 20.30 Erik 

 

Spejd er sejt, og det er sjovt at være mange. 

 

Vi vil gerne have flere spejdere, men vi har også hårdt brug for flere ledere. 
 

Har du/I som forældre lyst til at være en del af lederteamet, eller kender I nogen, som kunne 
være interesseret, hører vi meget gerne fra jer. Det kræver ikke, at man har forhåndkendskab til 
spejderarbejdet – bare lysten er der, finder vi ud af det i fællesskab.  
”Sæt ikke dit lys under en skæppe” – Kom frisk og bliv en del af et godt lederteam.  

 

På spejderligt gensyn    

Lederne.                               
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