
 

Kære forældre 

Hermed en lille beretning fra året 2022 – og lidt om 2023. 

2022 har stået i spejdernes lejrs fodspor. Vi havde en fantastisk uge i Hedeland, hvor troppen 

var på en hel lejr, og ulvene sluttede sig til om onsdagen. Det var hyggeligt at få besøg af 

forældrene om fredagen, og jeg håber at I alle fik ”sus” hvor stort det egentligt er, når man 

samler spejdere fra hele Danmark og lidt af verden. 

Vi sluttede året af, med at være på juletur til Allerød, hvor ulvene var en tur i Tokkekøb hegn og 

troppen gik fra Farum til Allerød igennem Ravnsholt skov. Vi mødtes i Palnatokes hytte i Allerød, 

hvor den stod på lækker mad og Banko. Det er fedt, at opleve at spejderen fra ulvene og 

troppen, kommer så fint ud af det sammen. 

Sommerlejren i 2023, vil både for troppen og ulvene foregå i kristi himmelfartsferien, og som 

det ser ud nu, så vil den nok stå på kanotur. Så kære forældre, reserver nu allerede disse dage i 

kalenderen. 

Der er 3 spejdere fra troppen, som skal på verdens jamboree i syd-korea. Vi håber at I får en 

fantastisk tur derned, og kommer hjem med en masse oplevelser i bagagen.  

Vi har desværre haft ubudende gæster i hytten, og har fået taget en del ting. Hvis I er ude at 

gå tur, må I meget gerne lige stikke hovedet ind, og se om alt ser fint ud, ellers ringer I bare til 

een af lederne, så vi kan få kigget på det. 

Jeg vil blot takke for den indsats som vores forældre udføre i forbindelse med Spejderens 

Genbrug. Det er via denne indsats, at vi kan holde tur-priserne nede, og vi kan købe det materiel,  

som vi har brug for. Jeg håber at alle fortsat støtter op om arbejdet, for hvis vi gør, bliver det 

ikke surt for de få. 

Håber at vi får et aktivt spejderår, med masser af oplevelser. 

Med spejderhilsner 

Tranevig + gruppeledelse.  


