
 

Pigespejder – er det noget for dig? 

Kom og prøv om det er noget for dig. Vi mødes hver mandag i Solbjerg by. Her har vi et dejlig grønt område 

med 2 spejderhytter, hvor vi laver aktiviteter året rundt. 

Kom og vær med en mandag, der er helt sikkert en pige du kender fra din skole, da vi har piger fra alle 

lokalområdets skoler. Det koste ikke noget at prøve og hvis du synes om det og bliver indmeldt koster det 250 

kr. pr. kvartal at være medlem hos De grønne pigespejdere i Solbjerg. 

Hos os lærer du  

 at tage hensyn til andre 

 at prøve ting du ikke har prøvet før 

 at lave bål 

 at binde knob 

 at kende naturen, bruge den og holde af den 

 kristne sange 

 spejdersange 

Af og til tager vi skoven i Nordruplund og laver aktiviteter der. Vi deltager i arrangementer med andre spejdere 

og vi er på en årlig tur kun for vores spejdergruppe. 

 

Vi laver opgaver så man kan få et udfordringsmærke for de ting man har lært. 

Vi taler om Gud, beder fadervor og lærer kristne sange. 

På grunden har vi en fuglekasse hvor vi kan følge med i hvordan de små fugle bygger rede, lægger æg og får 

unger. Vi følger dem lige til de flyver af reden.                                                                                 

 

Vi glæder os til at lave aktiviteter for dig, så vi kan blive endnu flere pigespejdere i Solbjerg. 



 

                                                                            

 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

De grønne pigespejdere er delt op i følgende aldersgrupper: 

”Spirer” er piger der går i 0. -1. kl.  
”Grønsmutter ”er piger der går i 2. – 3. kl. 
 
 
 

Mødes hver mandag  
mellem kl. 16.30 - 18.00 
 
På Solbjergvej 43A i Solbjerg by, 
ved den gamle Brugs  

Information hos 
Helle Larsen 
tlf. 61455175 
mail: pelle@larsen.mail.dk 

”Spejdere” er piger der går i 4. kl. og op 
efter 
 

Mødes hver mandag  
mellem kl. 18.15 – 20.00 
 
Samme sted som ovenfor 

Information hos 
Grete Pedersen 
tlf. 58858224 
mail: 
gretex@pedersen.mail.dk 


