
Forældrebrev februar 2022 

Til spejderforældre i Kaj Lykke Bramming 

 

I Kaj Lykke bliver der lavet en masse spændende spejderarbejde. Alle grene arbejder med 

forskellige spændende projekter. Der er arbejdes med cirkus hos de mindste spejdere, 

andre skal til at arbejde med rafter og forskellige forsøg udfordres med Science Piraterne 

hos de større spejdere.  

Byggeriet drøner derudad og inden vi får set os om, kan vi flytte ind i et nyt og større 

spejderhus. Det er spændende at følge med i byggeriet.  

Ledergruppen gør alt hvad de kan, for at lave de bedste spejdermøder. I vores planlægning 

har antallet af spejdere en stor betydning. Derfor vil det hjælpe os meget, hvis I melder 

afbud for de spejdere, som desværre er forhindret i at deltage i et møde. Afbud meldes 

gerne på sms til grenlederen.  

 Mikro:  Line 60 32 35 50 

 Mini:  Morten 21 52 97 25 

 Junior:  Thomas 25 13 70 27 

 Trop:  Simon  60 57 88 00   

Som udgangspunkt vil møderne foregå udendørs og derfor kan vi kun opfordre til, at alle 

spejdere altid møder op i en påklædning, så man kan holde varmen i de kolde måneder. 

Dette gælder både når det regner og blæser. Intet spejderarbejde er sjovt, hvis man fryser.  

Vi vil gerne bede om jeres hjælp. Hver uge ser vi spejdere, som går tæt ved vejen eller løber 

over vejen, helt sorte og svære at se for bilerne. Vi ønsker ikke, at der skal ske vores 

spejdere noget. Derfor opfordres I til, at hente jeres børn ved indgangsportalen ved 

spejderhuset. Det er også her cyklerne kan parkeres. Der vil gå en leder med ud til 

indgangsportalen, så der er mulighed for at leder og spejder får sagt farvel til hinanden og 

hvis I har noget, I gerne vil snakke med lederen om, er der også mulighed for det. Lad os 

hjælpe hinanden med at passe på hinandens børn.  

I foråret er følgende arrangementer planlagte. Sæt gerne X i kalenderen 

 7. marts afholdes Grupperådsmøde på AMU centret på industrivej  

 25. april afholdes Sct. Georgsaften for alle spejdere med familier  

 30. april – 1. maj er der gruppetur i Degnetoften  

 20. juni er der sommerafslutning for alle spejdere med forældre 

 

Spejderhilsner fra lederne i Kaj Lykke Bramming Gruppe 


