
Hej  

 

Jeg vil gerne invitere dig til spejdernes Åbenhusdag, da jeg tror at 

spejder er noget for dig. Jeg er selv spejder og rigtig glad for det. 

Jeg vil gerne vise hvad spejder handler om. 

De Blå Spejdere i Ribe holder Åbenhus tirsdag den 8. september kl. 

17-20. Jeg skal selv med og vil gerne have dig med også. 

Spejderne holder til ved Tangehytten, Tangevej 126, Ribe. Vi er 

meget udendørs og det er rart med tøj efter vejret. Vi laver en 

masse sjove aktiviteter og du kan prøve flere af dem.  

Normalt har vi kortere møder, men har forlænget det denne dag, så 

man bedre kan opleve hvad det vil sige at være spejder. Du er også 

velkommen noget af tiden.  

 

Du kan læse mere om arrangementet 

på https://ribetrop.dk/aabenhus 

 

Jeg håber vi ses.  

 

Med spejderhilsen 

 

Hvis du er forhindret i at deltage, men godt vil prøve at 

være spejder, så kan de se på bagsiden hvornår de 

forskellige afdelinger har spejdermøde. Du er 

velkommen til at prøve at være med til et par møder og 

det koster naturligvis ikke noget at prøve.  

https://ribetrop.dk/aabenhus


1. Ribe Trop 

Det Danske Spejderkorps 

Tangevej 126, Ribe 

 

Mødetider hos spejderne: 

Mikro (0.-1. Klasse) holder møde om torsdagen 17:30 – 18:30. 

Ledere: Tanja og Jesper 

Mini (2.-3. Klasse) holder møde om tirsdagen 17:30 – 19:00. 

Ledere: Marie og Rune 

Junior (4.-5. Klasse) holder møde om tirsdagen 17:30 – 19:00. 

Ledere: Signe og Henrik 

Trop (6.-9. Klasse) holder møde om tirsdagen 17:30 – 19:00. 

Ledere: Frederikke og Maja 

Vi holder til ved Tangehytten, Tangevej 126, Ribe. 

Læs mere om De Blå Spejdere i Ribe på vores hjemmeside - 

https://ribetrop.dk/ eller find os på Facebook. 

 

For yderligere spørgsmål, kontakt venligst gruppeleder: Jesper 

Lindgren Gregersen, 29925645 
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