
 

Vi er en gruppe der har et stort behov for forældrestøtte... 

Lørdag afholder vi grupperådsmøde….  

Og det er vigtigt at I støtter op..  

Grupperådsmøde er: 

• Der hvor forældre får indsigt i hvad vi laver som spej-

dere og får orientering om gruppen… 

• Der hvor man som forældre kan påvirke gruppen i den 

rigtige retning man ønsker, vi skal være. 

• Der hvor man kan være medbestemmende til hvad der 

skal ske i gruppen. 

• Der hvor vi bestemmer, hvem der skal være i bestyrel-

sen, for den gruppe der hygger om VORES børn. 

 

Vi har et stort behov for en stor forældreopbakning i grup-

pen. Og derfor håber at mange kan / vil deltage i denne tur.. 

 

Mvh Hawerthi-1. Rødovre,   

 

Vi skal ud på skattejagt! Kan I håndtere rø-
verne der lurer i nærheden, kan I klare de ud-
fordringer den gamle lokale spejder sætter jer 
igennem? Lykkes det jer at få fred og ro i om-
rådet igen eller skal det lykkes røverne at lø-
be med ”byttet”  

Hvem er bedst når vi leger røver og spejder!? 



Hvem:  

Dette er årets eneste tur hvor det  er muligt at tage på spejdertur 

med hele familien og tage enten  mor, far, søster og bror med på 

spejdertur, eller alle.  

Dog kun søster el. bror hvis mor el. far også tager med.   

Hvornår:  

Turen bliver afholdt fra fredag d. 07-02-2020 kl. 18:30 til  

søndag 09-02-2020 kl. 14:30 

Vi mødes på Colleruphus fredag kl. 18:30 og slutter samme sted søn-

dag kl.14:30 

Hvor og hvordan:  

Colleruphus 

Høje Sandbjergvej 11D, 2840 Holte 

Håber at der er forældre der kan køre dertil og hjem, også selv om 

man ikke deltager. 

 

OBS. Husk at have spist hjemmefra fredag. 

Pris: 

Prisen for den forrygende weekend inkl. fuld forplejning og oplevel-

ser for alle. 

Spejdere 300.- 

Forældre og søskende 300.- 

Tilmeldning: Skal ske via https://www.dds2610.dk/turtilmelding  

SENEST Tirsdag 4/2 

Programmet for turen.  

Fredag:  

Ankomst, klargøring af soveområder, kaffe/the og forældrekage hvis 

vi kan lokke nogen til at bage !  

Lørdag:  

Morgenmad og flaghejsning. 

Spejderaktivitet….. 

Frokost. 

Grupperådsmøde og spejderaktivitet. 

Aftensmad. 

Spejderaktivitet….. 

Aftenhygge og socialt samvær. 

Søndag:  

Morgenmad  

Spejderaktivitet….. 

Oprydning og rengøring 

Afslutning og kørsel hjem 

https://www.dds2610.dk/turtilmelding

