
DDS Støvring - Mini 
Vi er klar til at starte mini-spejder op igen. Inden du sender spejderen afsted, så husk at læse opstartsmai-

len fra den 8. marts 2021 om hvor vi skal være henne godt i gennem.  

Der er stadig COVID19, så spejder holdes uden for, og det er kun til toiletbesøg, at spejderne må gå inden 

for. Derfor skal spejderen også huske en drikke dunk, varmt tøj og mundbind. 

Er dit barn, eller en i familien lidt små forkølet, har træthed, tør hoste, hovedpine og feber - SKAL spejde-
ren holdes hjemme og der meldes afbud til grenlederen. (Dette gælder også lederne - så hold meget øje 
med facebook med afbud af spejderaften) 

Med spejderhilsen Birgitte, Sandra, Anita og Henrik 

 

 

10. marts Vi skal bygge huler i den lille skov, hvor vi bruger det, som vi finder – ikke noget med snor. 

Spejderne bliver delt ind i små hold, så de kan hjælpe hinanden. 

17. marts Sidste gang lavede vi huler til os selv, men hvad med huler til skovens dyr. Kan vi gøre noget  

for at de får et sted at bo – insekter og fugle får en hjælpende hånd denne aften. 

24. marts Vi skal øve noget, som vi godt kan – nemlig tænde bål. Vi skal også samle brænde, og pinde til 

snobrød. Mens vi hygger ved bålet, så synger vi lidt og hører en historie … og så skal vi rydde op  

efter vores huler, så vi ikke efterlader dem i naturen. 

31. marts Ingen spejder på grund af påsken. 

7. april Spejder-parkour … vi skal lege, synge, bevæge os, klatre, måske råbe lidt (husk mundbind). 

 

14. april Affaldsindsamling. Der er affaldsindsamlingsuge, hvor man i hele Danmark samler affald. 

 Det gør vi også. Mødested meldes ud senere. 

21. april At kunne bruge en sav/kniv er vigtigt for en spejder. Vi skal lære om sikkerhed og hvordan vi 

arbejder korrekt med sav/kniv. Mon ikke også vi skal øve et par knob. 

28. april At kunne bruge en sav/kniv er vigtigt for en spejder. Vi skal lære om sikkerhed og hvordan vi 

arbejder korrekt med sav/kniv. Mon ikke også vi skal øve et par knob. 

5. maj Vi skal afslutte sav og kniv, så vi er klar til spejderarbejdet fremover.  

12. maj Spejdere elsker mad over bål, så denne aften skal vi lave noget lækkert.  

19. maj Vi skal afslutte sav og kniv, så vi er klar til spejderarbejdet fremover. 

26. maj Vi planter lidt træer på spejdergården og så skal vi være lidt aktive. 

2. juni På programmet står samarbejdsøvelser, og så skal vi arbejde lidt med spejder-patrulje, og hvordan 

sådan en fungerer. 

9. juni På programmet står samarbejdsøvelser, og så skal vi arbejde lidt med spejder-patrulje, og hvordan 

sådan en fungerer. 

16. juni Afslutning af spejderåret. Vi skal hygge, og så er der to vigtige ting vi skal klare – uddeling af 

 årsstjerner, og så skal vi sige farvel til spejderne fra 3. klasse, der rykker op. Vi siger også  

velkommen til de nye, der rykker op fra mikro (1. klasse). 

 


