
 

Gør SPEJDERPLADSEN & 

SPEJDERHYTTEN klar til et 

spejderåret 20/21! 

Kære spejderforælder/forældre i Læborg 

Gruppe. 

Læborg KFUM trænger til  
jeres hjælpende praktiske hænder  
de næste par onsdage.  

Vi, ledere, bruger heldigvis mest krudt på at 

holde spejdermøder og arrangementer for 

spejderne, så vi får ikke altid holdt vores 

hytte og spejderplads ren og pæn.  

 

Vil du/I hjælpe os en onsdag aften under dit 

barns spejdermøde med at friske det hele lidt 

op til den kommende sæson – så laver vores 

spejdere ’en smagsprøve på spejdermad’ til 

dig/jer som TAK. (dvs. spis også lidt 

hjemmefra) 

Søskende er velkomne – også til spisning. 

Datoer: 

Bæver/Ulve (Bh-3.kl) -forældre:  

Onsdag 16.9. kl. 17.30-19 (bæver)/19.30(ulv) 

Mad kl. ca. 18.45-19.30 lavet af bæver/ulv 

med hjælp 

Junior (4.-5.kl.)-forældre:  

Onsdag 23.9.kl. 17.30-19.30  

Mad kl. 19-19.30 lavet af juniorer 

Trop og ældre (>6.)-forældre:  

Onsdag 23.9.kl. 19-21  

Mad kl. 19-19.30 lavet af juniorer/trop rydder 

op 

 

 

 

 

Følgende aktiviteter ønskes udført: 

Bære gl. køkken ud ( køre det og skrald på genbrug dagen 

efter) 

Rengøre hytte udendørs for alger >> (Male hytte og 

borde/bænke udendørs evt. en anden dag - vejrafhængigt) 

Fjerne ukrudt rundt om hytten 

Save rafter til - Lars styrer (kun 23.9 kl. 19-21) 

Lave stort rulle-bord (kun 23.9 kl. 19-21) 

Vaske/pudse vinduer ude/inde 

Vaske lyskubler på p-plads 

Vaske flagstang 

Indvendig rengøring; alle rum: feje, tørre hylder af, støvsuge, 

guldvask. 

Rengøring køkken-skabe/køleskab mm 

 

Medbring følgende til den aktivitet, som du helst vil lave; 

Trailer (hvis villighed til at tømme den dagen efter) 

Rengøringsudstyr (vi har noget, men tag gerne med) 

Vindues-pudsegrej 

Værktøj  

Malertøj 

Handsker til maling 

Stiger 

Skurebørster til udendørs arbejde (alger på hus og lamper..) 

Sav/motorsav eller fukssvans (til rafter) 

Hakkejern/skovl mm 

På forhånd tak for indsatsen 

Tilmelding med enhed - antal voksne og 

ekstra børn, samt ønsket arbejdsopgave til 

Dorte på 20641151 senest mandagen før 

du/I skal komme. 

Spejder-leder-hilsner med tak -  
Martin og Lærke (bæver), Nikolai, Amalie og Jonas (Ulve),  

Malene, Karsten og Sarah (Junior), Lars, Lykke og Freya 

(Trop), samt Brigida, Trine og Dorte  

 

 


