
Spejderprogram for “spirerne”
Foråret 2023

Vi skal i foråret tage en masse spændende mærker og på to weekendture hvor
vi bla. skal på en skæg Olsen Banden gruppeweekend. Til maj skal vi på en
rigtig mini-spejderlejr ved Næstved! Husk at lederne forsøger at planlægger
program til at vi er udenfor til spejdermøderne, husk derfor altid tøj til vejret.

Husk også gerne at melde fra til spejder i god tid, - skriv en sms direkte til Pernille på 50950160

Januar:

d. 4 - Leder planlægningsmøde - intet møde for pigerne

d. 11 - Fartpiloter - mærke

d. 18 - Fartpilot - mærke

d. 25 - Kodeknækker - mærke

Februar

d. 1 -  Kodeknækker - mærke

d. 8 - Kodeknækker - mærke

d. 15 - Vinterferie, intet møde

d. 19 - Fastelavn i kirken, spejderlederne står for tønderne, så kom og slå katten af tønden
sammen med os.

d. 22 - Intet møde pga tænkedag om torsdagen

d. 23 Tænkedag ved Flintholm - mere info kommer

Marts

d. 1 - Fælles fastelavn for alle spejdere i Grøndal gr. kl.17.30-19.00

d. 8 - Kærlighed - mærke

d. 15 - Kærlighed - mærke

d. 22 - Påske hemmeligheder

d. 29 - Kærlighed - mærke

Vær på opmærksom på at der kan være mindre ændringer i programmet, vi vil melde dem
ud via mail el. Facebook forældresiden



April

d. 5 - Påskeferie - intet spejdermøde

d. 12 Lav din egen lejrplads

d. 14-16 - Gruppeweekend i Knasten - mere info & tilmelding kommer

d. 19 På computerfærd med Gnisterne + besøg af forældre
+ generalforsamling

d. 26 På computerfærd med Gnisterne

Maj

d. 3 Landslotteri

d 10 Kyllingebanko - mere info kommer

d. 12-14 MUST weekend - Spirerne og smutterne skal på lejr til Næsbycentret
Mere info og tilmelding kommer snart

d. 17 Pioneringspiger - mærke

d. 24 Pioneringspiger - mærke

d. 31 Pioneringspiger - mærke

Juni

d. 7 Vi skal på hemmeligt besøg

d. 14 Bålaften i haven ved kirken

d. 21 Fælles sommerafslutning for alle kl.17.30-19.00

Sommerferie

August

d. 16 Opstart til spejder efter sommerferien - vi skal på terningeløb
De nye 2. klasser har deres sidste spejdermøde hos spirerne.

d. 23 Spireoprykning kl.17.00-
(2. klasserne rykker op hos smutterne og skal mødes fra 17.00-19.30 denne aften)

Vær på opmærksom på at der kan være mindre ændringer i programmet, vi vil melde dem
ud via mail el. Facebook forældresiden


