
 Ka´ du li´at grine  
sammen med gode venner? 

…så er du velkommen til at blive spejder hos os - de 
blå spejdere i Lemvig kan nemlig rigtigt godt lide at 
grine og have det sjovt, mens vi tænder bål, løser koder 
og bygger med rafter. Se blot på billederne fra vores 
sommerlejr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi mødes i Søhuset, Gl. Sønderbjerg 5. 
Ring til en af vores ledere og få mere at vide: 
 
Mikro & mini 
Torsdag 17.00-18.30  (6-8 år)  Leder: Mette Møller   97 82 31 97 
                                      Jes Rokkjær  97 81 04 45 
                                           (8-10år)               Steen Istrup  97 81 05 08 
Junior 
Mandag 18.10-20.00  (10-12 år)   Leder: Henrik Nygaard  97 82 09 65 
                                                           Jes Rokkjær   97 81 04 45  
Stor spejdere 
Tirsdag 19.00-21.00  (12-16 år)   Leder: Poul Jespersen   97 88 77 27 
 
Information fås også hos:  
Gruppeleder Randi Borg Nielsen 97 82 04 48 eller  
Formand Helle Søndertoft Nielsen 97 82 03 62       
 
Tjek desuden vores hjemmesiden www.lemvigspejder.dk eller læs endnu mere 
på www.dds.dk 

___________________________________________________________________________ 
Til forældre: 
Hos de blå spejdere i Lemvig… 
… er vi mange spejdere og voksne ledere, samt en stor flok forældre - der nyder et aktivt fællesskab 
omkring børnenes aktiviteter.  Det er et familieforetagende, her kan I være sammen om at lave mad 
over bål, bygge lejrplads, sove i telt, sejle i kano og alt det andet der høre med til et godt samvær i 
naturen.  
Vi mødes i Sødalen, hvor vi har et perfekt område til at dyrke langt de fleste af vores aktiviteter; men 
derudover har vi to hytter i Klosterheden, som vi ofte tager på tur til. Hvis dit barn har mod på at blive 
våd og lade solen tørre sig igen, så er her muligheden for at udvikle en kunnen i at arbejde med 
projekter - og lære at gøre det i samarbejde med gode kammerater. 


