
 

 

 

Invitation til Hyttedag hos KFUM-spejderne i Højby 
 

Så står eftersommeren atter for døren, og med det følger:  
 

Spejdernes hyttedag lørdag d. 11. september 2021 kl. 9.00-12.00  
 

En hyggelig dag, hvor spejderne sammen med deres forældre laver let vedligeholdelses- og 
rengøringsarbejde i og omkring hytten. Denne dag er nødvendig for at kunne opretholde de gode rammer, 
som vi har i dag.  
 

Det betyder mindre, om du har en håndværksmæssig baggrund:  
Alle hænder er velkomne, uanset hvordan de er skruet på!  
 

Du/I behøver ikke at forpligte jer for hele perioden – en time eller to er også fint. Tag bare 
ungerne med, for de skal nok hygge sig, og vi har i år sørget for opgaver, hvor 
de kan deltage (under vejledning af voksne).  
 

Vi starter kl. 9 med fælles morgenmad.  
 

Vi holder passende pause med øl, vand og en kop kaffe/the undervejs.  
 

Opgaverne bliver:  
 Fjerne ukrudt ved fliser/rette fliser 
 Skifte projektører på hytte og i bålhytte 
 Rydning af grene foran hytte og vej 
 Ordne brænde 
 Evt. rens tagrender 
 Evt. maling af døre/vinduer 
 Hvad der ellers lige mangler 

 

Skulle du have lyst til at medbringe en kage eller andet til deling vil det give bonuspoint.  
Vi håber at se, så mange som muligt, så dagen bliver både hyggelig og effektiv.  
 

Kontakt Andreas på tlf. 26 29 70 75, hvis du/I har spørgsmål.  
 

PS: Hvis du/I vil hjælpe med havearbejde, må du/I gerne medbringe lidt haveredskaber som fx 
fugerenser, rive, beskæringssaks, stiv kost, skovl, motorsav og den slags.  

--------------------------------------------------------------------------------------  
Tilmelding til hyttedagen 11/9-2021 kl. 9.00 – KFUM Spejderne i Højby - Raftehuset  
Spejderens navn:_____________________________________  
□ Ja, vi kommer og giver en hånd med. Antal _______________  
□ Nej, øv. Vi kan desværre ikke komme den dag.  
Aflever gerne slippen til en af lederne.  

Hvis du/I ikke når at aflevere slippen, er I velkomne alligevel 😊  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


