
Fællesskab & oplevelser
Bispebjergspejderne gentager sidste års succes med at ar-
rangere sommerfester for skoleklasser og afslutningsfester 
for børnehavens ”skolebørn”. Ideen er at præsentere de 
muligheder for fællesskab og oplevelser, som spejderarbej-
det tilbyder.

BispebjergSpejderne.dk

Bispebjergspejderne holder til i området omkring  
Utterslevmose og KFUM-Parken.  

Spejderarbejdet tilbydes til alle børn i alderen 3-11 år.  

Yderligere information: 
Yvonne Kamper: 

yk@bispebjergspejderne.dk 
tlf. 70 21 09 92 



Spejderne søger for gode fælle-
saktiviteter i og omkring natur-
værkstedet Streyf. De enkelte 
familier medbringer selv ”Pic-
nickurv” Programmet kunne se 
således ud; f.eks. en tirsdag aften 
fra kl. 17.00-19.30
•	 Velkomst	
•	 Temaskattejagt	i	mosen
•	 Fælles	spisning	og	hygge			 
         omkring bålet 
•	 En	anderledes	og	sjov	leg	 
         for hele familien 

Er det noget for jer?
Hvis der i børnehaven eller klassen er god opbakning omkring 
ideen,	skal	I	blot	kontakte	Bispebjergspejderne.	Sammen	finder	
vi et tidspunkt for festen, spejderne sammensætter et program 
og laver indbydelser. I skal blot sørge for at skaffe deltagerne.

Inger Anette Roed Sønder-
gaard (mor til Mathias 3.B,  
Siri 1.C og Freja 1.D) om  
Sommerfesten for 2.B,  
juni 2007:

Nye og gamle venner
Når børnene skifter fra børnehave til skole, sker der meget 
med	netværket.	Vennerne	fra	børnehaven	begynder	måske	på	
forskellige skoler. Børnene skal skabe nye venskaber i skole og 
fritid. Spejderarbejdet er den perfekte ramme for stadig at ses 
med vennerne fra børnehaven, lære de nye klassekammerater 
at kende efter skoletid og mødes med andre børn fra lokalom-
rådet. I spejderarbejdet samles børnene til leg og fællesskab 
med naturen som ramme. 

Konceptet
Bispebjergspejderne tilbyder at arrangere en sommerfest for 
klassen eller en afslutningsfest for børnehavens ”skolebørn”. 
Børnene og deres familier samles en eftermiddag/aften ved 
naturværkstedet Streyf i Utterslev mose.

“I juni sidste år tog 2.B på Høje Glad-
saxe skole imod Bispebjergspejdernes 
tilbud om at arrangere en sommerfest 
ved naturværkstedet Streyf i Utterslev 
mose. Spejderne lavede indbydelse og 
program. Vi skulle bare dukke op med 
familien og madkurven. Vi blev alle 
delt ind i fire hold, som skulle gennem 
en række sjove udfordringer. Bagefter 
hyggede vi os med vores madkurve ved 
bålet.  
Det var en kæmpe succes for både 
store og små. Der er i dag mange fra 
klassen, som er spejdere – flere af dem 
kom til efte sommerfesten”


