
Nyhedsbrev nr 1 - 2022 

Molsspejderne 
Nyhedsbrev 

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil prøve at forbedre vores 

kommunikation med et nyhedsbrev, vi regner med at 

udsende kvartalsvist.  

Nyhedsbrevet vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, 

og et link til nyhedsbrevet vil blive sendt til alle 

medlemmer, samt offentliggjort på vores facebookside.  

Kalender  

❖ Kristi himmelfartstur (troppen) 

❖ Familiedag på havnen 18. juni (læs mere herunder) 

❖ Bålfestival på Karpenhøj Naturcenter 4. juni (læs 

mere herunder 

❖ Sommerfest på Mols 4. juli (læs mere herunder) 

❖ Sommerlejr til Assenbækmølle spejdercenter 5.-9. 

juli (mini+junior) 

❖ Sommertogt troppen 10.-16. juli 

❖ Oprykningstur 20.-21. august 

Familiedag på havnen  

Lørdag 18. juni fra 10-15 åbner vi op til en familiedag på 

havnen. Vi sætter alle sejl og alle både i vandet, og håber 

på, at alle (børn som forældre) kan få lov at prøve kræfter 

med vores mange aktiviteter.  

Vi sørger for frokost (tilmelding til Rasmus på sms til 2299 

5623).  Pris 20 kroner pr. person.  

Har du en ven som overvejer at blive spejder, så hiv ham 

eller hende med.  

 

 

Læs mere om os på 

www.molsspejderne.dk  

Husk at du kan abonnere på netop 

dit barns spejder-kalender ved at 

trykke på abonnér nederst på siden 

Find os på Facebook på 

facebook.com/molsspejder eller 

find facebook-gruppen 1. Mols Sø – 

forældre-info 

 

Kontakt os på  

mail@molsspejderne.dk  

eller direkte på  

Rasmus (formand) 

formanden@molsspejderne.dk  

Line (gruppeleder)  

gruppeleder@molsspejderne.dk  

Heidi (kasserer) 

kasserer@molsspejderne.dk  
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Bålfestival og sommerfest 

Molsspejderne deltager til både Bålfestivallen 4. juni på 

Karpenhøj og til sommerfesten på Mols 4. juli.  

Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, så kontakt 

tag fat i lederne, eller skriv til mail@molsspejderne.dk  

Ny tropsleder 

Vi har fået en ny leder i troppen. Pil (mor til Lærke og 

tidligere spejderleder) er startet som tropsleder. Vi glæder 

os meget over, at hun har valgt at blive en del af vores 

spejderfællesskab.  

Husk! Hvis du kender en (evt. dig selv) der kunne være 

interesseret i at blive leder i gruppen, så mangler vi 

stadigvæk ledere. Kontakt Rasmus på 2299 5623 eller 

formanden@molsspejderne.dk.   
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