Vinter, Selvstændig, Stifinder m.m.
Kære Mini-spejdere & forældre
Godt nytår! – Alle lederne har i dag været samlet på spejdergården og planlagt forårets aktiviteter. Programmet er allerede opdateret og lagt op på hjemmesiden (https://9530spejder.dk/mini2-3-klasse). I foråret kommer vi til at arbejde med mærkerne Selvstændig, Stifinder og Førstehjælp 2 og så kommer vi også til at lave hver vores lille knobtavle, som både kommer til at indeholde sløjfer og kællingeknuder. I kan læse mere om mærkerne nedenfor.
Selvstændig
Med dette mærke lærer minispejderen om at klare sig selv og tage vare
på sig selv. Spejderen lærer det der skal til for at klare en dag, væk fra
hjemmet, med patruljen. Fokus er også på at klare sig i trafikken (se mere her: https://dds.dk/maerke/selvstaendig).
Vi kommer bl.a. til at cykle en tur i byen. Måske vil vi gerne have en voksen eller 2 ekstra med den aften, men skal nok skrive ud.
Stifinder
Dette mærke har fokus på praktiske og simple orienteringskundskaber
såsom natur- og terrænkendskab. Spejderne stifter bl.a. bekendtskab
med forskellige typer terræn, de lærer om hensigtsmæssigt rutevalg,
hvordan man kan lægge spor, samt om simple taktikker mod at fare vild.
(se mere her: https://dds.dk/maerke/selvstaendig). Vi kommer bl.a. til at
bruge en aften på at øve os i ikke at fare vild i Rold skov. Her får vi brug
for lidt hjælp med transporten frem og tilbage, men også her skal vi nok
skrive ud.
Førstehjælp
Minispejdere
på længere
Minispejdere

2
arbejder både med dolk og andet værktøj. De tager med
ture i naturen. Derfor er risikoen for skader større.
skal have kendskab til førstehjælpens 3 hovedpunkter, og

lære, hvordan man kan vurdere en person, der er kommet til skade.
Desuden skal de have en basal viden om førstehjælp, der gør dem i
stand til at hjælpe, når nogen er kommet til skade. (se mere her:
https://dds.dk/maerke/forstehjaelp-2).
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VIGTIGT
• Det er mørkt både når vi kommer, og når vi går. Husk reflekser og lygter
Anita,
Per & Lars
• Maria,
Vi kommer
til at bruge tid ude hver onsdag. Husk at tage tøj på der passer til vejret
• Husk afbud. Kontaktoplysninger kan findes på www.9530spejder.dk
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