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ære spejdere og foræl-dre I starten af oktober havde vi en fantas�sk tur �l Sle�en. Hele gruppen var afsted og i løbet af weekenden var vi  godt 160 børn og ledere afsted. Det giver noget �l både store og små at være afsted sammen. De yngste ser op  �l de store spejdere og lærer noget af dem. De store vokser ved at være planlæggere og forbil-leder for de  yngste. Sidst i november kom vores julemarked �lbage og det havde vi glædet os �l. Der var i år lavet nogle ændrin-ger,  således der kom nye �ltag og der blev *ere spejderak�viteter. Der blev lagt mange kræ+er i forberedelserne –  både i enhederne de sidste gange op �l ju-lemarkedet, blandt le-derne og af rig�gt mange på selve dagen.  Mange TAK �l alle spejdere, ledere, foræl-dre og gæster. Uden hænder �l at udføre og gæster �l at købe, var  julemarkedet aldrig blevet så stor en succes. Det giver en god hånds-rækning �l at stø�e vores daglige  spejderarbejde.  Til sommer er der Spej-dernes Lejr 2022. Her bliver der for alders-gruppen for juniorer og opad, mulighed for at  få en kæmpe oplevelse sammen med måske 40.000 andre. Vi håber, at rig�gt mange har lyst �l at være med. ære spejdere og foræl-dre I starten af oktober havde vi en fantas�sk tur �l Sle�en. Hele gruppen var afsted og i løbet af weekenden var vi  godt 160 børn og ledere afsted. Det giver noget �l både store og små at være afsted sammen. De yngste ser op  �l de store spejdere og lærer noget af dem. De store vokser ved at være planlæggere og forbil-leder for de  yngste. Sidst i november kom vores julemarked �lbage og det havde vi glædet os �l. Der var i år lavet nogle ændrin-ger,  således der kom nye �ltag og der blev *ere spejderak�viteter. Der blev lagt mange kræ+er i forberedelserne –  både i enhederne de sidste gange op �l ju-lemarkedet, blandt le-derne og af rig�gt mange på selve dagen.  Mange TAK �l alle spejdere, ledere, foræl-dre og gæster. Uden hænder �l at udføre og gæster �l at købe, var  julemarkedet aldrig blevet så stor en succes. Det giver en god hånds-rækning �l at stø�e vores daglige  spejderarbejde.  Til sommer er der Spej-dernes Lejr 2022. Her bliver der for alders-gruppen for juniorer og opad, mulighed for at  få en kæmpe oplevelse sammen med måske 40.000 andre. Vi håber, at rig�gt mange har lyst �l at være med. ære spejdere og foræl-dre I starten af oktober havde vi en fantas�sk tur �l Sle�en. Hele gruppen var afsted og i løbet af weekenden var vi  godt 160 børn og ledere afsted. Det giver noget �l både store og små at være afsted sammen. De yngste ser op  �l de store spejdere og lærer noget af dem. De store vokser ved at være planlæggere og forbil-leder for de  yngste. Sidst i november kom vores julemarked �lbage og det havde vi glædet os �l. Der var i år lavet nogle ændrin-ger,  således der kom nye �ltag og der blev *ere spejderak�viteter. Der blev lagt mange kræ+er i forberedelserne –  både i enhederne de sidste gange op �l ju-lemarkedet, blandt le-derne og af rig�gt mange på selve dagen.  Mange TAK �l alle spejdere, ledere, foræl-dre og gæster. Uden hænder �l at udføre og gæster �l at købe, var  julemarkedet aldrig blevet så stor en succes. Det giver en god hånds-rækning �l at stø�e vores daglige  spejderarbejde.  Til sommer er der Spej-dernes Lejr 2022. Her bliver der for alders-gruppen for juniorer og opad, mulighed for at  få en kæmpe oplevelse sammen med måske 40.000 andre. Vi håber, at rig�gt mange har lyst �l at være med. Kære spejdere og for-ældre I starten af oktober havde vi en fantas�sk tur �l Sle�en. Hele gruppen var afsted og i løbet af weekenden var vi  godt 160 børn og ledere afsted. Det giver noget �l både store og små at være afsted sammen. De yngste ser op  �l de store spejdere og lærer noget af dem. De store vokser ved at være planlæggere og forbil-leder for de  yngste. Sidst i november kom vores julemarked �lbage og det havde vi glædet os �l. Der var i år lavet nogle ændrin-ger,  således der kom nye �ltag og der blev *ere spejderak�viteter. Der blev lagt mange kræ+er i forberedelserne –  både i enhederne de sidste gange op �l ju-lemarkedet, blandt le-derne og af rig�gt mange på selve dagen.  Mange TAK �l alle spejdere, ledere, foræl-dre og gæster. Uden hænder �l at udføre og gæster �l at købe, var  julemarkedet aldrig blevet så stor en succes. Det giver en god hånds-rækning �l at stø�e vores daglige  spejderarbejde.  Til sommer er der Spej-dernes Lejr 2022. Her bliver der for alders-gruppen for juniorer og opad, mulighed for at  få en kæmpe oplevelse sammen med måske 40.000 andre. Vi håber, at rig�gt mange har lyst �l at være med.  Med spejderhilsen Bruno Pilgård Gruppelede Kære spejdere og for-ældre I starten af oktober havde vi en fantas�sk tur �l Sle�en. Hele gruppen var afsted og i løbet af weekenden var vi  godt 160 børn og ledere afsted. Det giver noget �l både store og små at være afsted sammen. De yngste ser op  �l de store spejdere og lærer noget af dem. De store vokser ved at være planlæggere og forbil-leder for de  yngste. Sidst i november kom vores julemarked �lbage og det havde vi glædet os �l. Der var i år lavet nogle ændrin-ger,  således der kom nye �ltag og der blev *ere spejderak�viteter. Der blev lagt mange kræ+er i forberedelserne –  både i enhederne de sidste gange op �l ju-lemarkedet, blandt le-derne og af rig�gt mange på selve dagen.  Mange TAK �l alle spejdere, ledere, foræl-dre og gæster. Uden hænder �l at udføre og gæster �l at købe, var  julemarkedet aldrig blevet så stor en succes. Det giver en god hånds-rækning �l at stø�e vores daglige  spejderarbejde.  Til sommer er der Spej-dernes Lejr 2022. Her bliver der for alders-gruppen for juniorer og opad, mulighed for at  få en kæmpe oplevelse sammen med måske 40.000 andre. Vi håber, at rig�gt mange har lyst �l at være med.  Med spejderhilsen Bruno Pilgård Gruppelede 
Kære%spejdere%og%forældre%
%
I%starten%af%oktober%havde%vi%en%fantastisk%tur%til%Sletten.%
Hele%gruppen%var%afsted,%og%i%løbet%af%weekenden%var%vi%
godt%160%børn%og%ledere.%Det%giver%noget%til%både%store%
og%små%at%være%afsted%sammen.%De%yngste%ser%op%til%de%
store%spejdere%og%lærer%noget%af%dem.%De%store%vokser%
ved%at%være%planlæggere%og%forbilleder%for%de%yngste.%
%
Sidst%i%november%kom%vores%julemarked%tilbage,%og%det%
havde%vi%glædet%os%til.%Der%var%i%år%lavet%nogle%ændringer,%
således%der%kom%nye%tiltag%og%der%blev%flere%spejderaktiE
viteter.%Der%blev%lagt%mange%kræfter%i%forberedelserne%–%
både%i%enhederne%de%sidste%gange%op%til%julemarkedet,%
blandt%lederne%og%af%rigtigt%mange%på%selve%dagen.%%
Mange%TAK%til%alle%spejdere,%ledere,%forældre%og%gæster.%
Uden%hænder%til%at%udføre%og%gæster%til%at%købe,%var%juE
lemarkedet%aldrig%blevet%så%stor%en%succes.%Det%giver%en%
god%håndsrækning%til%at%støtte%vores%daglige%spejderarE
bejde.%%
%
Til%sommer%er%der%Spejdernes%Lejr%2022.%Her%bliver%der%
for%aldersgruppen%for%juniorer%og%opad,%mulighed%for%at%
få%en%kæmpe%oplevelse%sammen%med%måske%40.000%anE
dre.%Vi%håber,%at%rigtigt%mange%har%lyst%til%at%være%med.%%
%
Med%spejderhilsen%
%
Bruno%Pilgård%
gruppeleder%
%
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     Spred&endelig&budskabet&om&at&Bjørneungerne&forsætter&og&der&er&plads&til&flere.&  Bjørneungerne&

4""&&Knytten&–&Februar&2022&
&

Hej"bjørneunger"

I& efteråret&er& vi& kommet& rigB
tig& godt& i& gang& med& bjørneB
møderne,& hvor& vi& er& en& god&
blanding& af& helt& nye& og&
“gamle”& bjørneunger.& Jeg& er&
jo&selv&helt&ny&på&grønsletten&
og& skal& stadig& finde& ud& af&
hvor& alting& er,& men& takket&
været,& jer& deltagende& og&
hjælpsomme&forældre,&synes&
jeg& vi& har& haft& nogle& rigtig&
hyggelige&dage.&&
&

&

&

&

Vi&har&lavet&navnelapper&til&
bjørnestaven,&gammeldags&
æblekage,&fundet&dyr&i&skoB
ven,&lavet&snobrød,&pandeB
kager&og&pebernødder&også&
har&vi&tændt&en&masse&bål&og&
drukket&helt&vildt&meget&kaB
kao.&

Spejderhilsen&fra&

Jakob&

&

&

&

&

&



Spred&endelig&budskabet&om&at&Bjørneungerne&forsætter&og&der&er&plads&til&flere.&
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Møde:&Udvalgte&lørdage&kl.&10&–&ca.&13&
HUSK!&Altid&at&være&klædt&på&til&at&være&ude!&
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-

Kære"bævere"
-
Vi-er-omkring-25-bævere-og-
har-et-rigtig-godt-fremmøde,-
og-vi-har-flere,-der-har-lyst-til-
at-gå-til-spejder.-

I-efteråret-har-vi-været-i-gang-
med-mærkerne-”HulebygG
ger”-og-”Kan-selv”,-lavet-voG
res-eget-mærke,-og-været-på-
spændende/(u)hyggeligt-halG
loween-løb.-Samtidig-har-der-
været-rigtig-mange-gode-og-
sjove-aktiviteter-omkring-juG
letid.-Tak-for-stor-opbakning-
til-julemarkedet-for-de-bæveG
re,-der-hjalp-til-i-tombolaen.-
Vi-var-også-heldige,-at-vi-fik-
besøg-af-gårdnissen-til-vores-
juleafslutning.--

-

-

-

Programmet-for-resten-af-
vinteren-og-foråret-kan-I-se-
på-den-næste-side.-Vi-glæder-
os-helt-vildt-til-mange-spænG
dende-og-hyggelige-timer-
sammen-med-jer,-hvor-vi-får-
tid-til-mere-bålhygge,-lege-og-
et-par-nye-mærker.-

-

Stort-bæverkram-fra-Hanne,-
Mette,-Helle,-Torben,-Hanne-
og-Mona.-
-
PS!-Bæverflokken-kommer-til-
at-mangle-ledere-efter-somG
merferien.-Se-mere-i-bæverG
flokkens-FacebookGgruppe.-
-

-

I-januar-skal-vi-hygge-en-del-
med-bål-og-bl.a.-lave-vores-
egne-perler-på-bålet,-samt-
lære-hvilke-regler-der-gælder-
når-vi-tænder-op-med-ild-og-
laver-bål.-Vi-skal-også-prøve-
klatrevæggen.-

Vi-passer-stadig-rigtig-godt-
på-hinanden,-så-husk-at-
spritte-hænder-når-I-kommer-
og-bliv-krydset-ind-hos-en-
voksen.-De-voksne-må-fortG
sat-meget-gerne-blive-på-
grusområdet-ved-afhentning.-
Vi-er-stadig-som-udgangsG
punkt-udenfor,-så-husk-
varmt-tøj,-vanter-mm.--

-

-

-

-
-

-

-
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Møde:-Hver-mandag,-kl.-18.15-–-19.30-
HUSK!-Altid-at-være-klædt-på-til-at-være-ude!-

Januar"

Mandag-den-17.- Træperler/brandsikkerhed"

Mandag-den-24.+31." Klatring"og"koder"

-

Februar"

Mandag-den-7.- Bålhygge-

Mandag-den-14.- Fri-G-vinterferie"

Mandag-den-21.- Dekorere"fastelavnstønder"

Mandag-den-28."" Fastelavn"–"kom"gerne"udklædt-

-

Marts"

Mandag-den-7.- Bål"og"snobrød"

Mandag-den-14.- Fælleslege"

Mandag-den-21." Superheltemærket- "

Mandag-den-28.- Superheltemærket"

-

April"

Mandag-den-4.- Superheltemærket"

Mandag-den-11.+18.- Fri-G-påskeferie-

Mandag-den-25.- Bålhygge"

-

Maj"

Mandag-den-2.- Gåtur"i"skoven"

Mandag-den-9." Madeventyrmærket"

Mandag-den-16." Madeventyrmærket"

Mandag-den-23."" Madeventyrmærket-

"
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!

Ulveflokken""
"
Efter!en!lidt!forsinket!start!på!
året!og!aflysning!af!den!årli=
ge!nytårsparade,!så!håber!vi!
på!at!kunne!afvikle!ulvemø=
derne!som!vi!plejer.!Det!vil!
også!sige!at!en!af!de!sædvan=
lige!vinteraktiviteter,!hvor!
ulvene!klatrer!på!vores!klat=
revæg!afvikles!over!tre!mø=
deaftner.!To!bander!klatrer,!
to!bander!tager!sygepleje=
mærket,!og!de!sidste!to!ban=
der!laver!pandekager!over!
bål.!

!
!
!

!

!

Foråret!byder!på!kendte!og!
afprøvede!aktiviteter!eller!
mærker!som!palettemærket!
”Lyn!og!torden”!og!det!tradi=
tionsrige!påskeløb,!men!vi!
skal!også!i!gang!med!et!nyt!
og!spændende!mærke!”Sci=
ence=piraterne”.!Forhåbent=
lig!bliver!det!i!år!også!muligt!
at!gennemføre!Sct.!Georgs=
løbet!sammen!med!mange!
andre!blå!og!grønne!spejdere!
i!Hinnerup.!Det!har!været!
aflyst!i!to!år.!

!

Efterårets!ulvemøder!har!
været!stort!set!som!”før!co=
rona”!og!ulvene!fik!produce=
ret!en!masse!fine!nisser!og!
ugler!i!træ!til!vores!julemar=
ked.!De!blev!ikke!solgt!alle!
sammen,!så!der!er!et!lille!
lager!til!næste!år.!Der!blev!
snittet,!savet,!limet!og!malet!
med!stort!engagement.!Det!
var!også!fantastisk!at!se!så!
mange!mennesker!på!Grøn=
sletten!og!i!ulvenes!julestue!
og!fiskedam.!

Spejderhilsner!fra!ulveflok=
ken!

Rikke,!Morten,!Rasmus,!
Marcus,!Thea,!Jakob,!Lis=
beth,!3xAndreas!og!Birgit!!!!!!

!

!
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!

Januar"

Tirsdag!den!18.! Nytårsløb"og"fuldmånemøde"med"uddeling"af"årsstjerner!

Tirsdag!den!25.! Klatrevæg,"pandekageløb"og"sygeplejemærket!

!

Februar"

Fredag!den!1.+8.! Klatrevæg,"pandekageløb"og"sygeplejemærket!

Tirsdag!den!15.!!!!!!!!!!!Fri!=!vinterferie!

Tirsdag!den!22.!!!!!!!!!!!De"nordiske"lande!

!

Marts"

Tirsdag!den!1.! De"nordiske"lande!

Tirsdag!den!8.!!!!!!!!!!!!!Leg"med"ild!

Tirsdag!den!15.! Leg"med"ild"

Tirsdag!den!22." Palettemærket"”Lyn"og"torden”!

Tirsdag!den!29.!! Palettemærket"”Lyn"og"torden”"

!

April"

Tirsdag!den!5." Påskeløb"

Tirsdag!den!12." Fri!–!påskeferie!

Tirsdag!den!19.! Palettemærket"”Lyn"og"torden”"

Lørdag!den!23." Sct."Georgs"Gilde"løb"ved"Skovhytten"i"Hinnerup"

Tirsdag!den!26.! Fri!

!

April"

Tirsdag!den!3.+12.+19.!ScienceMpiraterne"

Tirsdag!den!25." Ulvene!går!rundt!om!Egå!engsø.!Vi!mødes!på!parkeringspladsen!ved!Viengevej!
kl.!18.30.!

"

Møde:!Hver!tirsdag,!kl.!18.30!–!20.00!
HUSK!"Altid"at"være"klædt"på"til"at"være"ude!!
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Hej#alle#juniorspejdere!#
!

Spejdersæsonen!startede!

med!en!tur!til!Sletten.!Her!

var!cirka!30!juniorer!med,!og!

det!blev!en!super!weekend!

med!sjove!aktiviteter.!Vi!slutD

tede!af!med!at!sove!i!den!

store!tipi!på!Sletten.!!

!!

Juniortroppen!er!en!livlig!

flok,!og!de!fleste!elsker!at!

lave!bål.!Der!blev!i!efteråret!

taget!øksebevis,!og!siden!da!

har!der!(næsten)!været!bål!til!

hvert!spejdermøde.!Vi!har!

været!igennem!alle!båltyper!

og!former!for!brænde,!så!alle!

er!hurtige!og!dygtige!til!at!

tænde!bål.!!

  
!
 
!

Til!julemarkedet!lavede!vi!

perleplader!med!julemotiver.!

De!fleste!juniorer!var!vældig!

fordybet,!og!der!blev!produD

ceret!vildt!mange!flotte!perD

leplader.!!

!!

Andre!aktiviteter!i!efteråret!

var!blandet!andet!oDløb!og!en!

aften!omkring!massefylD

de/omfang.!Her!blev!flere!

spejdere!målt!med!en!"vildt"D

vægt!–!det!var!super!god!og!

sjov!aften.!!

!!

Vi!glæder!os!til!foråret!og!

mange!flere!spejderaftner.!

!

!

!

!
 
!

!

!

!

!
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Møde:!Hver!torsdag,!kl.!18.30!–!20.30!!

HUSK!!Altid!at!være!klædt!på!til!at!være!ude!!
!

Februar#

Torsdag!den!3.! Samarbejdsløb#

Torsdag!den!10.## Samarbejdsløb#

Torsdag!den!17.## Fri!D!vinterferie#

Torsdag!den!24.## Bålmærke#

#

Marts#

Torsdag!den!3.! Bålmærke!

Torsdag!den!10.!! Bålmærke#

Torsdag!den!17.## Fotoløb#

Torsdag!den!24.## Pionering#

Torsdag!den!31.# Førstehjælp!

!

April#

Torsdag!den!7.! Pølseløb!

Torsdag!den!14.! Fri!D!påskeferie#

#
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Kære#tropsspejdere#
!
Så!er!første!del!af!
spejderåret!gået,!og!et!
dejligt!et!af!slagsen.!Vi!har!3!
store!blandede!patruljer,!og!
er!i!fremmøde!ca!20!spejdere!
pr.!gang.!Det!er!nogle!dejlige!
unge!mennesker,!der!er!med!
på!hvad!vi!skal!og!hygger!sig!
sammen,!så!det!er!en!
fornøjelse.!
I!efteråret!har!vi!arbejdet!
med!nogle!af!de!klassiske!
spejderfærdigheder,!som!
bl.a!båltænding,!knob!og!
pionering.!Vi!har!ikke!helt!
øvet!månedens!knob!så!
meget!som!vi!havde!tænkt,!
så!det!følger!vi!op!på!i!2022,!
så!alle!kan!mestre!dem.!!
Vi!øvede!også!at!bygge!“10!
minutters!tårne”,!de!blev!
super!flotte!og!vi!fik!masser!
af!erfaringer,!selvom!de!ikke!
helt!levede!op!til!deres!navn!
tidsmæssigt.!!
!
I!oktober!og!november!stod!
den!på!lækker!bålmad!i!form!
af!forårsruller,!og!en!
fantastisk!gruppeweekend!til!
Sletten.!Senere!har!vi!lavet!

vores!egne!ildstål,!lavet!
bordskånere!til!salg!på!
julemarkedet,!og!ikke!mindst!
været!til!julemarked!og!holdt!
afslutning!med!æbleskiver!og!
masser!af!flormelis.!!
!

Vi!har!også!haft!en!masse!
skønne!fællesmøder!med!
seniorerne,!det!har!bl.a!være!
en!kreativ!udgave!af!
smuglerløb!og!et!rigtig!sjovt!
ekstremKløb.!
Vi!tager!igen!i!år!
sheltermærket,!vær!
opmærksom!på!at!hvis!man!
tager!sin!overnatning!selv,!
må!man!ikke!sove!i!den!
samme!shelter!mere!end!en!
gang.!Så!længe!vi!er!
udfordret!af!corona,!må!man!
gerne!sove!i!kreative!
sheltere,!som!trailere,!
overdækkede!terrasser!og!
under!haveborde!eller!
trampoliner.!Vigtigt!at!
mindst!én!side!er!åben!og!
der!bliver!lagt!et!billede!op!
på!FacebookKgruppen.! 
!

Dejligt!også!at!se!billeder!af!
de!friske!badeglade!
spejdere.!
!

Vi!håber!at!året!2022!bliver!
fyldt!med!masser!af!spejder!
frem!for!corona,!og!vi!
glæder!os!allerede!til!
Spejdernes!lejr!til!sommer,!
hvor!vi!tager!afsted!sammen!
med!juniorKK,!senior!og!
rovergrupperne.!
!
Mange!spejderhilsner!!
Michael,!Thomas,!Thomas,!
Laura,!Jonas,!Kristian,!
Torben!og!Eibrith 
!

 
 
 
 
!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde:!Hver!onsdag,!kl.!18.30!–!20.30!!
HUSK!!Altid!at!være!klædt!på!til!at!være!ude!!

Januar!
Onsdag!den!19.# Nytårskur#/#middag#over#bål#

Onsdag!den!26.# Kniv,#knob,#kort#og#kompas#
!

Februar#!
Onsdag!den!2.!! Kniv,#knob,#kort#og#kompas#

Onsdag!den!9.# Patruljemøde#!

Onsdag!den!16.! Fri!K!vinterferie#

Onsdag!den!23.! Kniv,#knob,#kort#og#kompas#
!

Marts!
Onsdag!den!2.!! Kniv,#knob,#kort#og#kompas.#Trangiamesterskab,#planlægning!

Onsdag!den!9.! Fortsætte#med#knive#

Lør.!den!12K13.# Juletur!

Onsdag!den!23.! Løb#

Onsdag!den!30.! Spejderaktivitet!

April!
Onsdag!den!5.!! Skeder#til#knive!

Onsdag!den!13.!! Fri!K!påskeferie#

Onsdag!den!20.! Patruljemøde# #

Lør.!den!23.K24.# Kanotur#med#overnatning#

Onsdag!den!27.## Fri!efter!kanotur!

! ! ! ! ! #

Maj#
Onsdag!den!4.+11.!!!!!Minigolfbane,#planlægning,#bygning#

Onsdag!den!18.##########Minigolfbane,#konkurrence#og#bålhygge#

Onsdag!den!25.###########Pionering,#lejrrelateret#

! ! ! ! ! #

Juni#
Onsdag#den#1.############Teltopslåningstræning#

Ondag#den#8.## Pionering,#lejrrelateret#

Onsdag#den#15.## Lagkageløb#og#afslutning.#Spejdernes#lejr#23.Q31.#juli#

#

  Spejdertroppen.dk!
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&

Hva’#såå#*#Rovere#
 
Så&er&de&nyoprykkede&rovere&
godt&igang&og&vi&har&nu&to&
klaner&i&roverarbejdet.&Den&
velkendte&Cocio@klan&og&de&
nyoprykkede&der&har&
etableret&Pyromanerne.&
&
Pyromanerne&har&valgt&at&
have&ugentlige&møder&med&
forskellige&aktiviteter&og&
typisk&en&månedlig&tur.&
Cocio@klanen&er&mere&
eventdrevet&med&flere&årlige&
aktiviteter&og&events.&
&
Det&ene&udelukker&ikke&det&
andet&og&Pyromenerne&har&
fortsat&det&hemmelige&Cocio@
optagelsesritual&til&gode…&
 

Pyromanerne&har&indrettet&
sig&i&lokalet&ved&siden&af&
Cocio,&der&er&ryddet&godt&op&
og&Pyroman&looket&begynder&
at&præge&lokalet.&&
&
I&september&byggede&vi&hek@
sehytte&og&holdt&rejsegilde,&
og&lavede&dagløb&til&gruppe@
turen.&I&oktober&fyrede&vi&på&
gruppeturen&piratløb&af&for&
150&deltagere&fra&mindste&
bævere&til&de&største&senio@
rer,&og&det&klappede&bare.&

&

&

&



 &&&Brev&fra&Sverige/Italien 

Knytten&–&Februar&2022&&&&&15&

#

&

 Rover&&
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!

SøftenSpejderne!

Grønsletten!*!Brushøjvej!37!*!Søften!*!8382!Hinnerup!

Mobil!9394!7033!*!E@mail:!brunopilgaard@mail.dk!

! Langtidsplanen!

23.@31.!juli! Spejdernes!lejr!

7.@9.!oktober! Gruppetur!til!Sletten!

*********************************** 

Ledernes!langtidsplan!

28.!april! Deadline!til!Knytten!

!
!

!


