
Program for familiespejd – 1. halvår 2023 
Så er der program for familiespejd ved DDS Støvring klar for 1. halvår 2023. 

Vi vil koncentrere os om 2 forløb – nemlig ”De fire Årstider” og ”Fra jord til bord”, som vi allerede i efteråret 

var i gang med. Det var blandt andet her vi fik presset æbler til juice. 

Vi mødes kl. 10.00 til kl. 11.30/12.00 (man kan i den sidste halve time liste af som det passer). 

22. januar 
 

(tilmelding 
17. januar)  

“De Fire Årstider” er et forløb, der handler om at gøre noget godt for 
livet i naturen i hver af de fire sæsoner.  
 
Vi kan her godt afsløre, at det jo er vinter, og fuglene trænger til en 
hjælpende hånd med at finde foder … 

5. februar 
 

(tilmelding 
31. januar)  

”Fra jord til bord” handler om at lære, hvor maden vi spiser kommer 
fra – herunder at mange af naturen planter og frugter kan spises og 
lærer, at de kan tilberedes over bål. 

5. marts 
 

(tilmelding 
28. februar)  

“De Fire Årstider” er et forløb, der handler om at gøre noget godt for 
livet i naturen i hver af de fire sæsoner.  
Der er grupperådsmøde fra kl. 9.00 til kl. 10.00. Her er alle velkom-
men til at deltage for at høre lidt om gruppens status og fremtid. 

30. april 
 

(tilmelding 
25. april)  

”Fra jord til bord” handler om at lære, hvor maden vi spiser kommer 
fra – herunder at mange af naturen planter og frugter kan spises og 
lærer, at de kan tilberedes over bål. 

14. maj 
 

(tilmelding 
9. maj) 

? 
Programmet denne dag er ikke lagt fast endnu. 

18. juni 
 

(tilmelding 
13. juni)  

“De Fire Årstider” er et forløb, der handler om at gøre noget godt for 
livet i naturen i hver af de fire sæsoner.  
 

 

Bemærk lige at der ved den enkelte gang er skrevet på, at der er tilmelding. 

Vi vil gerne have en tilmelding til den enkelte gang – enten via mail (familie@9530spejder.dk) eller pr. sms 

til 28 49 76 18 / 22 11 99 19.  

Når vi har et overblik over hvor mange børn og voksne, der kommer, så bliver det lidt lettere for os, at ind-

købe til den enkelte aktivitet. 

Ellers så kan vi kun sige, at vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen med familiespejd … 

De bedste familie-spejderhilsner 

Randi, Henrik og Birgitte (familiespejd-ledere) 

mailto:familie@9530spejder.dk

