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Molsspejderne 
Så er spejderåret også ved at rinde ud, og det er 

tid til årets sidste nyhedsbrev.  

Læs blandt andet om grupperådsmødet og 

muligheden for forældres muligheder for at hjælpe, 

forårets og sommerens aktiviteter.   

Grupperådsmøde 21/2 
Grupperådsmødet er spejdergruppens 

generalforsamling, og afholdes i år 21. februar.  

I år er der mindst tre af forældrerepræsentanterne 

(herunder også vores kasserer Heidi) der stopper i 

bestyrelsen, da deres børn ikke længere er aktive 

spejdere i gruppen. Vi håber derfor, at du kunne 

overveje at blive vores nye bestyrelsesmedlem.  

Bestyrelsens arbejde består i at hjælpe lederne 

med at skabe de bedste rammer for 

spejderarbejdet, og vi håber meget på jeres input 

og hjælp! Hvis du har spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte formanden på 

formanden@molsspejderne.dk  

Invitation vil blive udsendt i løbet af januar.  

Vi mangler hjælp! 
Vi får i løbet af næste år brug for en leder/hjælper 

til (især) juniorgrenen, for at vi sikkert kan sende 

børnene ud i bådene til sejlsæsonen. Hvis det er 

noget for dig eller en du kender, så skriv til os eller 

kig forbi når vi holder møder onsdag 17-19.   

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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Sommerlejre 2023 
Mini og juniorgrenene planlægger lige nu en 

sommerlejr (/centerlejr) i uge 29 (formentligt 4-5 

overnatninger).  

Troppen er i gang med at planlægge et togt til 

Sverige – måske via Anholt. Lige nu planlægges 

turen til 10.-21. juli (men datoerne er endnu 

foreløbige) 

Tak for hjælpen! 
Tak for hjælpen med salget af juletræer og -blade. 

Det ser generelt ud til at salget er gået fint, og vi 

har fået solgt de fleste af træerne. Det giver os 

gode muligheder for at skabe gode 

spejderarrangementer.  

Derudover må vi sige tak til både TVED 

SPAREKASSES FOND og til TRYGFONDEN. 

Tved sparekasses fond har givet os 130.000 til at 

udskifte fire af vores gamle kanoer, samt at vi får 

udvidet flåden af optimister med fire både. 

Trygfonden har støttet os med et gavmildt beløb, 

så vi kan få opdateret vores radio- og 

sikkerhedsudstyr i troppens både.  

Kalender for året 
❖ 21. februar: Grupperådsmøde 

❖ 24.-26. februar: Gruppetur (mini først fra 

lørdag) 

❖ Uge 14: Påskekursus (tropsspejdere) 

❖ 19. april: Sct. Georgsdag på Nalhøj 

❖ 22.-23. april: Bådklargøring 

❖ 17.-20. maj: Kr. Himmelfartstur for troppen 

❖ 10.-21. juli: Sommertogt til Sverige 

❖ 8.-9. juli: Deltagelse i sommerfest på Mols 

❖ 19.-20. august: Oprykningstur   


