
Mini-spejd - DDS Støvring – 1. halvår 2022 
Så er vi klar til mini-spejder igen! 

Spejder holder vi som udgangspunkt altid uden for. Det betyder også at spejderen skal have tøj på til at kunne være 

ude i al slags vejr. Skulle der blive ændring fra programmet, så vil det blive meldt ud på facebook eller blive sendt 

besked ud på mail. Det vil typisk ske senest kl. 16.00 samme onsdag eftermiddag.  

For at begrænse mængden af drikkeglas, der erfaringsmæssigt har lidt problemer med at finde opvaskemaskinen, så 

skal drikkedunk også medbringes, hvis tørsten skal slukkes undervejs. 

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

Med spejderhilsen  

Birgitte Wilsted Simonsen (grenleder for minierne)  

 

Program 

12. januar Opstart af spejder, patruljearbejde, Science-mærket 

19. januar  Science – vi afslutter mærket. 

26. januar Naturliv - Vi bygger kasser til fuglene på Spejdergården. 

2. februar Naturliv – Vi snakker om fugle samt Teambulding/Samarbejdsøvelser i patruljen. 

9. februar Naturliv – Vi bygger flagermuskasser og snakker lidt om flagermus. 

16. februar Tænkedag – en af spejderbevægelses mærkedage. 

23. februar Vinterferie (der må godt tænkes på måder at spare på vand og strøm på der hjemme) 

2. marts Verdensmål 

6. marts Grupperådsmøde – der udsendes særskilt invitation vil forældrene. 

9. marts Verdensmål 

16. marts Lodsedler – kl. 17.00 – vi sælger lodsedler for Y’s men i Støvring (en del af mærket om Verdensmål) 

23. marts Lodsedler – kl. 17.00 – vi sælger lodsedler for Y’s men i Støvring (en del af mærket om Verdensmål) 

26-27. marts Gruppetur – sted og nærmere tid meddeles ud senere. 

30. marts Verdensmål – vi deltager i en fælles affaldsindsamling i Støvring 

6. april Verdensmål 

13. april Påskeferie (der må stadig tænkes på måder at spare på vand og strøm) 

20. april Sankt Georgs Dag – Vi mødes ved Juelstrup Sø kl. 17.30 til kl. 19.00. Mødested madpakkehus. 

27. april Naturliv – Vi er på vores nye areal bag ved spejdergården 

4. maj Naturliv  

11. maj Naturliv og Teambulding/Samarbejdsøvelser i patruljen 

18. maj Udeliv – Pionering m.m.  

25. maj Udeliv – Pionering m.m. 

1. juni Udeliv – Pionering m.m. 

8. juni Udeliv – Pionering m.m. 

15. juni Afslutning – Den sidste spejdergang i dette halvår. Oprykning for de ældste minier. 


