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Molsspejderne 
Nyhedsbrev 
Så er vi på banen igen med et nyt nyhedsbrev for 

efteråret 2022. 

Sommeren har budt på både sommerlejr for 

mini/junior på spejdercenter Assenbæk, mens 

troppen tog på togt rundt langs de østjyske og 

nordfynske kyster, mens vi også endeligt har 

måttet sige farvel til Eva som leder i gruppen.   

I næste weekend er der oprykningstur for alle 

spejdere. De ’gamle’ tropsspejdere mødes fredag 

aften kl. 19.00, mens mini og junior mødes lørdag 

kl. 9.00.   

Kalender for efteråret 
❖ Oprykningstur 19.-21. august 

❖ PLAN-kursus for troppen (individuel 

tilmelding) uge 42 

❖ Julemarked (dato endnu ikke fastsat – slut 

november eller start december) 

❖ Julebladssalg 29/11 og 7/12 for ALLE 

Byens blå torv 
Du kan nu støtte projektet Byens Blå Torv som 

Molsspejderne er en del af, ved at købe en 

støtteplakat.  

Prisen er 300 kroner, og går direkte til støtte af det 

store havneprojekt.  

https://byensblaatorv.dk/vare/plakat/   

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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Evas sidste spejderarrangement 

Den 16. juli var Evas sidste som leder i 1. Mols Sø. Efter en 

menneskealder som minileder og også gruppeleder i en årrække, er det 

kun forståeligt, at hun nu ønsker at trække sig lidt tilbage.  

Til hendes reception troppede ledere og en flok spejder om en kano fyldt 

at gaver, der kunne lede tankerne tilbage til spejderoplevelser i et langt 

spejderliv.  

Der skal lyde den allerstørste tak for din indsats gennem årene.  

 

 

 

 

 

Støtte fra Lions Club  

På forældredagen i juni modtog vi 10.000 i støtte fra Lions Club Mols. 

Læs mere her: 

https://syddjurs.lokalavisen.dk/samfund/ECE14215840/sommerafslutning-

paa-havnen-i-knebelbro/  
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