
 

 

 

                           

Læborg KFUM spejdergruppe inviterer til spejder for en aften 

En sjov spejderaften i Middelalderens tegn 

Praktiske oplysninger 

Dato onsdag 1.9.2021 

Tidspunkt 17.30-19.30 (0.- 3. 

klasse dog kun til kl. 19.00) 

Adresse Læborg Kirkevej 14a 

 

Tilmelding 

Er du ny spejder og har lyst 

til at være med, så send en 

sms til Martin Kaiser på 

31958081. 

Ring eller skriv også gerne 

ved spørgsmål og orientér 

jer på vores hjemmeside 

http://laeborgkfum.gruppe-

site.dk/ 

Husk 
Husk at spise hjemmefra, vi 

har ingen mad på spejder-

pladsen. Du skal huske at 

tage varmt og praktisk tøj på, 

da vi er udenfor. 

 

 

Kære alle       

Læborg KFUM Spejdergruppe vil gerne byde alle – nye og gamle 

spejdere - velkomne til et nyt spejderår og inviterer derfor til en 

særlig aften med sjove aktiviteter. Vi kalder dette tilbud for “ Spej-

der for en aften”, og her får I en smagsprøve eller en genopfrisk-

ning på, hvor sjovt det er at være spejder i Læborg.  

Et godt, fysisk og kreativ udeliv for børn og voksne – kom og se, hvad 

spejderlivet byder på af sjov og fællesskab i naturen. 

Deltagelsen denne ’spejder for en aften’ er gratis, og man kan deref-

ter være med tre onsdage, inden man bliver spurgt om man vil fort-

sætte resten af året, indmeldes i korpset og betale kontingent.  

Ved indmeldelse udleverer vi et tørklæde, man skal bære om halsen 

til møderne, men det er frivilligt, om man vil købe uniform. 

Går du, som voksen med en gemt spejderleder i maven, er der altid 

plads til flere voksne ledere også. 

Mødetider – hele året 

Bæver/ulve: 0., 1., 2. og 3.klasse holder møde på onsdage kl. 17.30-

19.00. (enkelte fællesmøder til kl.19.30) 

Junior: 4.- 5. klasse holder møde på onsdage kl. 17.30-19.30 (i vinter-

halvåret dog kun til kl. 19.00) 

Trop: fra 6. klasse til og med 8. klasse er der normalt møde om ons-

dag kl. 19.00-21.00. 

Senior: 9 kl. og derover holder møde efter deres egen plan. 

 

   Spejderhilsner  

   Ledergruppen ved Læborg KFUM Spejdergruppe 

 

 

 

Læborg KFUM spejdergruppe inviterer til SPEJDER-TIVOLI med fart over 

feltet, højt til loftet og sjove aktiviteter  

http://laeborgkfum.gruppesite.dk/
http://laeborgkfum.gruppesite.dk/

