3/1

Vi stater op efter juleferien. Oprydning i spejderhuset.

10/1

Vi hopper en tur i vandet v. vestre søbad

17/1

Forberedelse til nytårs parade

20/1

Nytårs parade m. generalforsamling.

24/1

Vi forsætter og øver det lærte første hjælp

31/1

Vi syr mærker på uniformen (klar dig selv mærket) så husk at medbringe mærker( hvis ikke
har lederne også mærker der skal sys på☺)

7/2

Vi tager en test i første hjælp

14/2

Vinterferie

21/2

Vi hopper i vandet v. Hinge

24/2

Familie spejder kl .10-14 temaet er fastelavn.

28/2
3/3

Fastelavns gudstjeneste i Vinderslev kirke (invt kommer)

7/3

Vi hopper i vandet v. ???? kun 3 gange tilbage herefter og vi går varmen i møde ☺

14/3

Vi tager hul på mærket ;jeg er

21/3

Vi øver og snakker om navigations måder.

28/3

Vi bestiger Frederik 7s høj v. Funder. Samtidig øver vi navigation.

29-31/3

Pl-weekend i Svenstrup.

30/3

Arb. Dag i spejderhuset. Mere info kommer om denne dag.

4/4

Vi tager på bjergbestigning af Sukkertoppen og Galgebakken, vi øver navigation.

11/4

Vi hopper i vandet v. ?? (kom med et godt forslag)

18/4

Påske ferie

25/4

Vi forsætter på mærket; jeg er

2/5

Vi tager hul på flere mærker; bålmærket, bål kok mærket, klar dig selv mærket (der skal
planlægges et let måltid mad til næste møde, bål typer osv.)

9/5

Vi forsætter med bål mærket og bål kok mærket

23/5

Endnu en gang med bål mærket og bål kok mærket

30/5-2/6

Vi tager på tur til det fynske, vi hopper i vandet og vandre på/ i bjerge/ne samt tager en
masse mærker og oplever det danske land. Mere info kommer

6/6

vi følger op hvis vi mangler noget på nogle af vores mærker

13/6

Vi klargøring til Sct. hans

20/6

Sct. Hans mere info kommer

27/6

Klargøring til Mausing og evt. lejr

1-5/7

sommerlejr i uge 27. Vi tager på kanotur på Gudenåen. Mere info kommer.

29/-6/7

roland 1 kursus (mere info hvis int)

20-27/7

roland 2 kursus (mere info hvis int)

24 el 25/7

Vi opstilling telte og borde i Mausing

26/7

Vi pakker biler til Mausing

27/7

Mausing marked

Husk tøj efter vejret da vi aldrig ved om vi skal være ude el. inde.
Giv gerne besked hvis I ikke kommer til spejder.
Forbehold for ændringer.
Der vil fremover ikke være aftensmad til de unge, men der tilbydes en bolle el. andet brød hver
gang.
Med spejderhilsner fra leder

Vigtige datoer:
•
•
•
•
•
•
•
•

20/1 nytårsparade
24/2 fam spejder
2-3/3 fastelavns/ kirke tur samt fastelavns gudstjeneste
30/3 arb. Dag i spejderhuset
30/5-2/6 weekendtur til fyn
20/6 Sankt hans (invt. kommer)
1-5/7 sommerlejr
27/7 Mausing marked (invt. kommer)

