Aalborghus Gruppe

Mini efterårsprogram 2022

Dato
6/9

13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
18/10
25/10
1/11
5+6/11
8/11
15/11
22/11
29/11

Aktivitet
Vi byder nye spejdere velkommen
Vi skal have nye patruljer, lave samarbejdsøvelser,
navnelege og navneskilte
Vi tager mærket bålkok
Vi tager mærket savbevis – og øver os i at save
Vi tager mærket bålkok
Løb – sav/knob/kompas
Vi tager mærket bålkok
Efterårsferie
Løb - førstehjælp
Vi tager mærket selvstændig
Spejderlejr – omkring mærket selvstændig
Spejderhjælpen
Spejderløb
Trangia
Smuglerløb i skoven

6/12 Vi skal lave julehygge til juleafslutningen
13/12 Juleafslutning
3/1
10/1

Aflyst pga. ledermøde
1. spejdermøde i 2023

Husk spisegrej
Husk spisegrej
Husk spisegrej

Invitation kommer

Husk spisegrej
OBS vi mødes på parkeringspladsen ved
Stolpedalsskolen
Familien er velkomne, invitation
kommer

Mærker
Vi tager mærkerne Savbevis, Bålkok og Selvstændig. Har i lyst kan i læse mere om
mærkerne på https://dds.dk/index.php/maerker?maalgruppe=31
Udstyr til møderne
Alle spejdermøderne foregår uden for, uanset hvordan vejret er, så husk at have tøj på
efter vejret.
Tørklæde skal medbringes på alle møderne. Spejderuniform er praktisk og hyggelig at
have på, men det er ikke et krav, så er vejret ikke til uniform er det ok at lade den blive
hjemme.
Vi bruger ofte kniv, så den er også rar at have med til spejdermøderne. Husk at tjekke
om kniven er skarp, ellers skal den slibes.
Derudover er det smart at medbringe en pandelygte når vi går ind i den mørke tid.
Til de møder hvor vi skal lave mad, skal der medbringes spisegrej (tallerken, bestik og
en drikkedunk fyldt med vand)
Hjælp til møderne
Såfremt der er behov for forældrehjælp til møder, skriver vi til jer på sms
Afbud, sms og spørgsmål
Er spejderne forhindret i at komme, skal der meldes afbud til Jeanette (41707586), så vi
ved hvor mange vi bliver til spejdermøderne.
Har i spørgsmål til møderne, spejderarbejdet eller andet, så spørg endeligt en af
lederne.
I får en reminder på sms, når der er særligt, der skal huskes til møderne.
Vi ser frem til gode spejderoplevelser sammen med jer
Spejderhilser fra lederne

Jeanette
Rune
Stig
Niels
Nikolai
Mads
Sofie

Grenleder (Mor til Isabel)
Leder (Far til Emil)
Leder (Far til Lukas)
Leder (Far til Tue)
Leder (Far til Walther)
Klanspejder
Klanspejder

