
Dagsorden, regnskab og bilag er sendt ud på mail. 

Det kan også findes på gruppens hjemmeside: 

http://horning.gruppe.dds.dk/ 

 

 
 

Vi skal selvfølgelig også synge og blandt andet nr. 80 i 

sangbogen: Så vandrer vi ud mod det sollyse land 

 
Så vandrer vi ud mod det sollyse land 
fra byernes kvælende støv. 
Vi drages af søernes glitrende vand 
og træernes grønne løv. 
Gå med, kammerat, i vor glade flok. 
Følg os fra sted til sted. 
Af livsmod og humør kan du aldrig få nok, 
gå med, kammerat, gå med. 

 

Kom og vær med til en 

spændende aften i 

spejdernes tegn 
 

 

http://horning.gruppe.dds.dk/


Vi vil gerne invitere dig til en aften i spejdernes tegn, 

en aften hvor du vil få smagsprøver på det glade 

spejderliv som dit barn nyder glæde af hver uge, på 

lejre og ved andre spejderarrangementer. 

 

Så tag dig tid til en aften i selskab med dit barns 

ledere, spejderkammeraters forældre og mange 

andre med interesse for alt det gode spejderarbejde, 

der foregår i DDS-Høring. 

 

Det bliver en skøn vinteraften, hvor du får mulighed for 

at prøve spejderaktiviteter arrangeret af gruppens 

tropsspejdere, opleve øjebliksbilleder fra spejderåret, 

som lige er gået og få indsigt i, hvordan pengene bliver 

brugt i gruppen. Du vil også blive præsenteret for nogle 

af de planer, vi har for 2018. 

 

Denne spændende aften finder selvfølgelig sted ved 

hytten d. 27. februar, kl. 19 – 21, medbring varmt tøj 

og godt humør. 

Tilmelding senest d. 19. februar, 2018 på sms: 

29722883 

Aftens program - rækkefølgen afhænger af vind og 

vejr, og vil derfor først blive fremlagt, når vi starter kl. 

19 

• Aktiviteter v. tropsspejderne incl. lidt godt til 

maven 

• Sammenkomst i de enkelte grene  

• Grupperådsmøde (generalforsamling) find 

mere information på bagsiden af denne folder 

• Information om sidste nye initiativ i gruppen: 

Voksenspejder, der efter flere opfordringer fra 

jer forældre nu endelig kan imødekommes/ 

tilbydes.  


