
Mikroprogram 2023 
11/1 Genopfriskning af kniv og sav. Vi kigger også på nogle forskellige knob. 

18/1 Refleksbetjente 

25/1  Refleksbetjente 

1/2 Lysmøde (Vi laver lys) 

8/2 Vi fortsætter med at lave lys 

15/2 Lær at lave bål 

22/2  Vinterferie 

1/3 Tænkedag. Vi hygger over bål 

5/3 Grupperådsmøde kl. 9.00 til 10.00. Indkaldelsen kommer senere. 

8/3 Vi gør os klar til vores gruppetur i den kommende weekend 

11.-12/3 Gruppetur. Denne gang med Guldgraver-tema. Nærmere besked kommer senere. 

15/3 Skattejægermærket 

22/3 Skattejægermærket 

29/3 Vi skal gå 5 km. Husk rygsæk og drikkedunk. Vi mødes kl. 17.30 og slutter igen kl. 19.30. Lederne 
medbringer frugt mm. til gåturen. 

5/4 Påskeferie 

12/4 Sct. Georgs dag for hele gruppen. Vi mødes ved Juelstupsøen ved bålhytten kl. 17.30 til 19.30. 
Indkørsel ved Køreteknisk anlæg.  

19/4 Salg af lodsedler. Nærmere besked senere 

26/4 Salg af lodsedler. Nærmere besked senere. 

3/5 Vi tager til Klepholm Naturbase, Ny Kærvej 19, 9530 Støvring. Vi mødes derude kl. 17.30 og afslutter 
samme sted kl. 19.30. 

10/5 Vi tager igen til Klepholm Naturbase Vi mødes derude kl. 17.30 og afslutter samme sted kl. 19.30. 

17/5 Vi holder spejdermødet hos Helle og overnatter hos hende til næste dag (Kristi Himmelfartsdag), hvor 
vi slutter kl. 11.00. Nærmere besked kommer senere.  

24/5 Vi bygger lejrplads 

31/5 Vi bygger lejrplads 

7/6 Vi laver mad på vores nye lejrplads. Mødet er fra kl. 17.00 til 19.00.  

15/6 Sidste møde inden sommerferie. Vi holder oprykning. De børn, som skal starte i 2. klasse efter 
sommerferien, bliver rykket op i minigrenen i løbet af mødet og skal derfor blive til kl. 19.30.  

Første spejdermøde efter sommerferien er onsdag den 16. august. 

Husk at vi som udgangspunkt altid er ude til møderne, så husk tøj som passer til vejret. Hvis du har lyst at få noget at 
drikke under mødet, bedes du venligst selv medbringe en drikkedunk (med navn på). 

Har I nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Vibeke Odgaard på 2277 6356. 

Med mange spejderhilsner fra Helle og Vibeke 


