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Fremover vil vi hos Gråstenspejderne udsende et nyhedsbrev pr. årstid. Vi vil 

berette om, hvad vi arbejdere med i de forskellige grene samt hvad der foregår i 

vores ledergruppe samt hos vores bestyrelse. Ligeledes vil vi skrive om kommende 

aktiviteter.  

 

Nyt fra gruppelederen samt ledergruppen.  

I denne tid arbejder vi i ledergruppen på at få planlagt den fedeste sommerlejr til 

alle vores skønne unger som fortjener det. Vi arbejder på en lejr for alle gruppens 

medlemmer - store som små. Grundet corona og de restriktioner der følger med, 

kan vores udenlandstur desværre ikke blive til noget i år – vi tager revance når 

corona er over – så vi planlægger den fedeste udenlandstur på dansk jord.  

Sæt kryds i kalenderen i uge 27 og glæd dig!  

 

Nyt fra bestyrelsen.  

Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af maling af hytten – 

der er stemt og det er blevet besluttet at vores fantastiske spejderhytte skal males 

hvid med mørkeblåt træværk. Herudover vil vi gerne have malet vores spejderlinje 

på gaven, så den fremstår mere som en spejderhytte.  

Vi har ligeledes besluttet at investere i to nye bordebænkesæt – 1 der skal erstatte 

det gamle og et nyt til græsplænen omme ved blåstedet.  

 

Hvis der sidder nogle forældre der har evner eller lysten til, at hjælpe med 

fondsansøgning, vil vi gerne høre fra jer, vi har flere større projekter i støbeskeen. Så 

som bålhytte og energi forbedringer af hytten. Dette skulle vi gerne i gang med 

efter sommerferien.  

 

Ellers står den på sommerrengøring af hytten, så den står knivskarpt, når vi vender 

tilbage i August.  
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Nyt fra grenene.  

Familiespejder 

Hos familiespejderne er vi godt i gang med vores månedsmøder. Vi er desværre 

ikke så mange for tiden, så tag gerne jeres venner med eller opfordre gerne 

bekendte med børn i aldersgruppen til nye og spændende oplevelser. Vi håber 

der kommer lidt flere til, nu hvor vejret forhåbentlig bliver bedre og der ikke er så 

mange corona restriktioner tilbage.  

På vores møder har vi været på et par ture i skoven – en tur ved søen og fiske med 

net. Vi har naturligvis også haft gang i bålet og lavet snobrød.  

  

Mikro / Mini 

Mikro og Mini holder for tiden møder sammen og det går rigtig godt - de 2 minier 

er gode til at hjælpe de lidt mindre mikroer. Vi har alle lige gennemført nogle 

madmærker. Hvor spejderne næsten uden hjælp har lavet ude-mad på forskellige 

måder. På sidste møde var der kun to mikroer og de ville rigtig gerne bygge med 

rafter, så det fik de selvfølgelig lov til og der blev produceret en bivuak.  

Det går godt og vi er glade men vi ser frem til snart at skulle på tur.  

 

Junior 

I juniorgrenen er der kommer nye lederkræfter til, bestående af Jesper Thomsen 

og Louise Sørensen. Den første tid her efter nedlukning har vi brugt på at lære 

hinanden at kende og finde ud af hvilke færdigheder vi er supergode til samt 

hvilke der halter lidt efter, men som bare skal trænes så vi alle bliver helt vildt 

skarpe til vores forhåbentlig kommende divi på et tidspunkt, når vi må samles lidt 

flere mennesker.  
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Kommende aktiviteter.  

Sommerafslutning d. 16.06.21. kl. 17.00 – 19.30. 

- Forældre er mere end velkomne.  

- Løb.  

- Vi starter grillen, så medbring mad til egen familie.  

- Nærmere info kommer i uge 22.  

 

Sommerlejr d. 03.07.21 – 10.07.21.  

- Sommerlejren går til Langeland.  

- Alle spejdere er velkomne.  

- Nærmere info kommer i uge 22.  

 

Første møde efter sommerferien d. 11.08.21.  

 

Vigtig information. 

Vi står og mangler 1 - 2 ledere/hjælpere til de små, så kender i nogen eller har i 

selv lyst, så give endelig besked til vores gruppeleder Ingo, kontakt info kan findes 

på vores hjemmeside https://www.graastenspejderne.dk  
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