
SOMMERSPEJD 2021
Hej alle børn og unge i Sindal og hele Hjørring kommune 

Kom og prøv nogen af spejderlivets mange glæder når Det Danske Spejderkorps, 

Sindal Gruppe holder SOMMERSPEJD for jer alle i sommerferien. Alle møder er om 

mandagen og alle møder starter kl 17 og slutter ca kl 20. Hver gang slutter vi med 

fællesspisning. Vi har i år fået tilskud til Sommerspejd fra Hjørring kommunes 

sommeraktivitetspulje, derfor er møderne gratis at deltage i. Tag gerne din 

feriekammerat, fætter, mor og far eller bedste med ☺   

Mandag d. 28/6 kl 17:00 i Spejderskoven 

Vi udforsker naturen i Spejderskoven på naturmemory. Vi snitter måske en ske eller en kniv. Vi har plaster med ☺  

Af hensyn til maden, bedes i tilmelde jer på SMS til Katrine Vangsted – 2444 3627 – senest d. 28/6 kl 12:00. 

Ved tilmelding skal i opgive en af jeres forældres navn og telefonnummer. 

 

Mandag d. 5/7 kl. 17:00 på Uggerby Strand, ca 100 m. til venstre for nedkørslen 

Vi mødes ved Spejderhjørnet/Knasten og fylder bilerne – eller i kører selv til Uggerby. Vi fanger hesterejer, steger 

eller koger dem og prøver at smage dem. Vi steger pølser til aftensmad og hygger og leger på stranden.  

Af hensyn til maden, bedes i tilmelde jer på SMS til Per Halskov – 2989 6631 – senest d. 5/7 kl. 12:00 

Ved tilmelding skal i opgive en af jeres forældres navn og telefonnummer. 

 

Mandag d. 12/7 kl. 17:00 i Spejderskoven 

Hugge, save, bål, løb i skoven, snitte snobrødspinde og bage et lækkert gourmetsnobrød. En rigtig spejderaften i 

Spejderskoven. 

Af hensyn til maden, bedes i tilmelde jer på SMS til Per Halskov – 2989 6631 – senest d. 12/7 kl 12:00 

Ved tilmelding skal i opgive en af jeres forældres navn og telefonnummer. 

 

Mandag d. 19/7 kl. 17:00 i Spejderskoven 

Vi har inviteret Gustav Urth fra Hjørring. Gustav er ”NATURTRYL”. Han tager os med på tur i skoven, hvor vi finder 

både små og store dyr og Gustav deler ud af sin store viden om stort set alle dyr og planter i skoven. Efter turen 

rundt i skoven underholder Gustav med sit naturtrylleshow. Det bliver en rigtig dejlig aften i Spejderskoven, hvor vi 

alle er blevet klogere når vi går hjem. Se mere om Naturtryl på Facebook eller Instagram – det er sjovt, lærerigt og 

spændende. 

Af hensyn til maden, bedes i tilmelde jer på SMS til Per Halskov – 2989 6631 – senest d. 19/7 kl 12:00 

Ved tilmelding skal i opgive en af jeres forældres navn og telefonnummer. 

Deltager du i mindst to af møderne, så får du det flotte mærke med hjem. Sommerspejd møderne er for ALLE, 

uanset om man er medlem hos os eller ej. Velkommen     

Lederne og bestyrelse – Sindal Gruppe – BLÅ Spejder i Sindal og Astrup 


