
Dato Aktiviteter Færdigheds- og forløbmærker HUSK og Tillykke Ansvarlig
Januar

4. intet spejder
11 Første møde efter juleferien

18. Morsekode Theodor 9 år
26. Morsekode

a a
a

Februar
1. DÅB OBS ændret mødetid og sted  
8. Tænkedag Bidela 9 år

15. Vinterferie Mads 9 år
22. Grupperådsmøde OBS ændret mødetid og sted

 26.-27. Tur for mikro og minigrenen

Marts
1. Kniv opstart
8. kniv

15. kniv Samuel 10 år
22. kniv
29. Bål og hygge Kalanag 9 år

April Koo 10 år
5. Raftebygger Agnes 9 år

12. Påske Mekshe 10 år
19. Raftebygger

22.-24. Forårstur
26. Sct Georgs dag

Maj
3. Raftebygger Chua 10 år

10. Selvstændig
17. Selvstændig
24. Selvstændig
31. Telt

Juni Raaki 10 år
3.-5. Tur for mikro og minigrenen

7. Telt
14. Telt
21. Sidste møde før ferien

Juli Wollo 10 år
Sven 9 år
Kamya 10 år

Uge 30 Sommerlejr- Spejdernes lejr 2022

August
9. 1. møde efter sommerferien

Forløbsmærke:                                                                                                                                                                                                                          
Færdighedsmærker: 

Vi øver os i at morse på forskellige måder

første halvår 2022 - Program for mini grenen

                       Vigtige info:
Afbud: Vi vil rigtig gerne høre fra jer hvis I ikke kommer, så 
selvom det er 5 minutter før eller 5 efter så send lige en 
sms.
Påklædning: Vi er udenfor stortset hele året i regn og i slud, 
derfor er det vigtigt at i har påklædning med der passer til 
vejret, Husk også tørklæde og uniform.
Lommer: I jeres barns spejderuniform skal der være: 
Sangbog, grenbog, papir og blyant, og gerne også et 
plaster eller 2.
Ture og priser: Vores priser er efter at en weekendtur 
koster 200 kr. og en 1-dags arrangement 100 kr. Hvis altså 
ikke det er billigere.
Mærker: Mærkerne kan ses på dds.dk, og hvis jeres 
spejder snakker om et specielt mærke fx. shorty,  så kig 
forbi og få en snak.
I dette halvår får spejderne følgende mærker:
Kniv, raftebygger,telt og selvstændig

Forløbsmærke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Færdighedsmærker: Telt og selvstændig

Fokusmærke:  Raftebygger
Færdighedsmærker: 

Forløbsmærker: 
Færdighedsmærke: Kniv

Gode numre:
Julie: 40517075
Natascha 29852021

Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
- At finde sin egen tro og have respekt for andres 
- At værne om naturen 
- At være en god kammerat 
- At være hensynsfuld og hjælpe andre 
- At være til at stole på 
- At høre andres menninger og danne sine egne 
- At tage medansvar i familie og samfund 

Spejdermotto


