
 

 

Spejderne inviterer hele familien med ud i det fri 
Spejder er i fremgang hos børn og unge, og hos 2.Randers Dronningborg vil man gerne have 

endnu flere med ud i det fri. Søndag den 22. august 9.30-11.30 inviterer spejderne derfor 

børnefamilier til en hyggelig dag med aktiviteter i naturen. 

 

At bygge huler i skoven, lege gemmeleg mellem træerne og lave mad over bål er de senere år øget i 

popularitet hos landets børn og unge. I hele Danmark mærker spejdergrupperne medlemsfremgang 

og en generel større interesse for spejderarbejdet, og hos den lokale spejdergruppe i 2. Randers er 

man glad for den positive udvikling. Søndag den 22. august inviterer de derfor familier med børn i 

3-6 års-alderen med til en dag med sjov, leg og aktiviteter i naturen. 

 

På dagen vil man blandt anden kunne opleve aktiviteter ved hytten i Dronningborg, 

Holbækgårdsvej 6. 

 

Dagen er en del af Det Danske Spejderkorps’ landsdækkende ’Familiespejderdag’, hvor 

spejdergrupper over hele landet inviterer børnefamilier ud for at snuse til det aktive udeliv.  

 

Børnene skal ud i det fri 

For spejderne i 2. Randers Familiespejderdagen en del af en større ambition om at få flere børn ud i 

naturen, fortæller gruppeleder Sanne Nottelmann: 

”Undersøgelser viser, at rigtig mange børn hverken har prøvet at overnatte, bygge en hule eller lave 

et bål i naturen. De aktiviteter er nogle, vi gør os meget i som spejdere, og det er noget, vi meget 

gerne vil give videre til endnu flere børn og unge. Hos os bruger vi naturen til at lave aktiviteter, 

som er bygget op på en måde, så hver enkelt spejder oplever, at der er brug for netop hans eller 

hendes kompetencer”, fortæller Sanne Nottelmann 

 

Mor og far må også være med 

En af spejdergrenene i 2. Randers hedder familiespejder. Her tilbydes børnefamilier med børn i 

alderen 3 til 6 år aktiviteter i det fri, hvor hele familien kan være sammen om at lave mad over bål, 

blive kloge på skovbundens insekter og udforske den lokale natur.Mange børnefamilier har et ønske 

om at komme mere ud i fri og samtidig lave flere fritidsaktiviteter sammen, og her er familiespejder 

et oplagt tilbud. 

 

På spejdernes hjemmeside www.2randers.dk kan man læse mere. 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer på søndag 

Spejderhilsen 

2. Randers 

www.2randers.dk%20

