
 

 
                

                                          SKODBORG GRUPPE 

 

 

Elsker du også naturen? 

- så vil vi rigtig gerne høre fra netop dig 
 

 

Skodborg, den 17. juni 2019         

    

 

80 stk.! Det er det imponerende antal af aktive og friske spejdere, som KFUM Spejderne i Skodborg 

Gruppe tæller. Det er helt fantastisk og imponerende, at vores lille by kan trække så mange 

naturglade børn til.  

 

Et højt antal friske spejdere betyder jo også, at der skal nogle naturglade spejderledere til – og 

derfor henvender vi os nu til lige præcis dig.  

 

Skodborg Gruppe står nemlig i den situation, at vi har brug for 1-2 spejderledere, hvis de 

nuværende enheder skal fortsætte. Enhederne har allerede nogle rigtig gode ledere, men der 

mangler ganske simpelt flere sprudlende hænder, der kan hjælpe med at skabe nogle gode rammer 

og oplevelser for spejderne. Hvis vi ikke lykkes med at finde lidt ekstra hænder, der ønsker at være 

en del af vores fællesskab, vil det desværre betyde, at vi efter sommerferien vil være nødsaget til at 

lukke en til flere enheder helt ned.  

 

Står du og tænker: det lyder da rigtig hyggeligt at bruge et par timer ugentligt med en gruppe 

spejdere og medledere, men jeg har ikke været spejder før – så er der godt nyt. Du behøver nemlig 

ikke at have været spejder – bare du elsker naturen og friske børn og unge, så er du lige præcis den, 

vi leder efter ☺. Vi er desuden meget lydhøre i forhold til dit ønske om ugedag – vi ved nemlig 

godt, at det er de færreste, der har mulighed for at afsætte flere dage til spejderhygge. 

 

 

Og husk: har du spørgsmål, kommentarer – eller går du rundt med en indre spejder - så er du meget 

velkommen til at hive fat i mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Hansen 

Gruppeleder 

 
Mail: kimh@vejen-net.dk 

Telefon: 3031 8211 


