Dato

Aktiviteter
August

9.
16.
23.
30.

1.møde efter sommerferien - sommerlejrhistorier.
Oprykning og samarbejde på kryds og tværs.
Samarbejde på kryds og tværs.
Repetion af kniv, sav og økse.

JUNIOR-program efterår 2022.
Færdigheds- og forløbmærker

HUSK og Tillykke

Ansvarlig

Fokusmærke:
Færdighedsmærke:

September
6.
11.
13.
20.
27.
30.9.-2.10.

Repetion af kniv, sav og økse.
Naturens Dag på Quark.
En god patrulje.
En god patrulje.
Forberede week-end tur.
Gillastugan.

Fokusmærke: "En god partulje."
Færdighedsmærke: "Kniv, sav og økse."

Oktober
4.
11.
18.
25.

En god patrulje.
En god patrulje.
Efterårsferie.
Morse og koder.

November
1.
8.
15.
18.-20.
22.
27.
29.

Morse og koder.
Morse og koder.
Morse og koder.
Juletur.
Trangia.
Juletræstænding ved Rådhuset.
Klippe og klistre.

Fokusmærke: "Morse og koder."
Færdighedsmærke: "Trangia."

December
4. Quark Julemarked.
6. Julebagning.
13. Afslutning med pakkeleg.

Fokusmærke:
Færdighedsmærke:

Januar
4. 1.møde efter juleferien.

Særligt for din gren: Lige pludselig 1.dags tur ud i det blå.
Kurser:

Om Fokusmærker:
Indhold, mål og aktiviteter for fokusmærker er
beskrevet på internettet.
For at få fokusmærket, skal du mindst have deltaget i
3 ud af 4 møder. (75 %) og helst i weekendturen, hvis
der er en weekend tur under forløbet.
Om Færdighedsmærkerne:
Du skal kunne alle tingene "uden ad". Her vil du i
løbet af din juniortid få mulighed for, at der er
opfølgning på færdighedsmærkerne, så du kan få
dem, hvis du mangler at øve lidt. Du kan læse om
færdighedsmærker og på internettet.
Om Forløb 10-13 år.
Vi følger, og bruger selvfølgelig også aktiviteter og
inspiration i forløbet for dig mellem 10 og 13 år.
Om lommebøger for juniorspejderne;
Flammen - 8-11 år
Ilden - 10-13 år.
Du vil i din juniortid lære meget mere end der står i
dine lommebøger, men inden du skal rykke op som
tropspejder skal du gennemføre juniorernes
"Stjerneløb". Her skal du mindst kunne det, der står i
dine lommebøger.

Gode numre:
Spejderlokalerne: 36 77 40 90
Spejderfonen: 22 61 78 50
Grenleder: Macha 31373548
Assistent:

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
Vær Beredt

