
Mini-spejd - DDS Støvring 

Vi er klar til at starte mini-spejder op igen efter en lang sommerferie. 

Spejder holder vi som udgangspunkt uden for i al slags vejr – kun når lederne synes, at det er rigtig dårligt 

vejr, så er vi inden for. Det betyder også at spejderen skal have tøj på til at kunne være ude i al slagsvejr. 

For at begrænse mængden af glas, som ikke selv kan finde ned i opvaskemaskinen, så skal drikkedunk også 

medbringes, så tørsten kan slukkes om nødvendigt. 

Er der afbud en aften, så send gerne en sms til Birgitte på tlf. 22 11 99 19. 

Med spejderhilsen Birgitte (grenleder), Sandra, Kenneth og Henrik  

 

Program – 2.halvår 2021 

18. august  Opstart - inddeling i patruljer, spejdernes regler, lege, mærker. 

25. august  Grundlæggende spejderfærdigheder - Kniv, sav, knob og kort. 

1.september  Science Pirat – vi skal udforske og blive klogere på snavs. 

8. september  Verdensmål – vi arbejder med affald, sortering og forurening. 

15. september Patrulje-dyst … patruljerne viser, hvad de har lært indtil nu. 

22. september Science Pirat – vi skal udforske og blive klogere på vand. 

25. september Gruppetur. Lørdag kl. 09.00-kl.19.00. Der kommer selvstændigt program. 

29. september Verdensmål – vi arbejder med vandrensning og klima. 

6. oktober  Grundlæggende spejderfærdigheder - Kniv, sav, knob og kort. 

13. oktober  Patrulje-dyst … patruljerne viser hvad de har lært indtil nu. 

20. oktober  Efterårsferie 

27. oktober  Grundlæggende spejderfærdigheder - Kniv, sav, knob og kort. 

3. november  Madmøde. BEMÆRK kl. 17.00 til kl. 19.30. HUSK spisegrej. 

10. november Patrulje-dyst … patruljerne viser hvad de har lært indtil nu. 

17. november På jagt efter dyrespor 

24. november Grundlæggende spejderfærdigheder - Kniv, sav, knob og kort. 

27. november Mini-løb. Lørdag kl. 10.00-kl.13.00. Vi skal redde julen på et lille løb ! 

1. december  Science-Pirat – vi skal udforske og blive klogere på lys og papir. 

8. december  Patrulje-dyst … patruljerne viser hvad de har lært indtil nu. 

15. december Afslutning, da det lige om lidt er jul.  

Halvårets mærker                        September 2021 


