
Program for grønsmutterne foråret 2022

Dato program HUSK / Bemærkninger
Januar

6. Aflyst pga corona Aflyst pga corona nedlukning
8. Nytårsparade aflyst Nytårsparade aflyst pga corona

13. Vi begynder på pionerings mærke
Pigerne får uddelt råbåndsknob. Vi skal binde knob, flette, ven
skabsknob, knytte, måske lave en abehånd ?
Sanglej m.m.

20
Kom og mød vores nye smutte far “Martin
Gæbe”- Forældre bydes med til mødet.

Vi byder velkommen til Martin -Smutte far, som  fortæller lidt
om sig selv .
Elisabeth Hyttel fra forældre bestyrrelsen deltager også med
info til forældre.
Vi håber på, at forældre har lyst at deltage i mødet. Kom og vær
spejder for en dag :)
Tag godt med tøj på til at være ude.

Vi skal lære at pionere en 3-buk og en båre som kan bære en
grønsmutte og måske en forældre ?

Kend dit knob.
Kan vi sammen binde et kæmpe råbånds knob?

Info om taske til pigerne som mærker kan syes på.

27 Pigerne får pioneringsmærket, vi skal ha
mærke fest.

Vi starter op på kodeknækker mærket.

Hvem kan binde et råbåndsknob hurtigst ??

Martin og Laura printer koder og laminere til pigerne.
Pigerne lærer at skrive sit eget navn med morse  koder



Program for grønsmutterne foråret 2022

Februar

3. Vi fortsætter med kodeknækker mærket.
Pigerne laver perlekæde med deres navn skrevet med
morsekoder, sættes i nøglering så den kan hænge på spejder
taske.
Vi skal lære at tyde morse flag- hvad står der ???
sangleg

10. Vi skal på spejder “morse kode”løb

Hvor skal vi gå hen, prøv om I kan tyde morse koden ….??
Laura forbereder poster til os.
Sang lej samt intro til Tænke dag med troppen.

17 Møde aflyst Vinterferie

24. Tænke dag
Fælles møde med troppen ændret møde tid til kl.
Nærmere info følger

Marts

3.

.

Pigerne får kode knækker mærket.

Intro til nyt mærke “Vildmarks piger” Trin 1, højt læsning af Ronja Røve datter kap 1 (pigerne skal
medbringe et tæppe). Husk varmt tøj på.

Vi skal skyde vild heksen med melbomber.
Kaste med vælling
Sang, dans og vildskab.

10 Vildmarks piger fortsat

Vi læser kap 2 i Ronja Røve datter (husk tæppe, og  varmt tøj
på.)
Mon vi falder i elven ??
Mon vi farer vild i Mattisskoven ??
Vi får bind for øjnene, og følger en snor på jorden, hvor vi bliver
guidet til højre og venstre.
Hvad gør vi når vi bliver bange ?? (vi samler kryb og kigger på
melorm).

17
Møde aflyst

Møde aflyst pga weekend tur.
Ledere handler mad ind til weekendtur.

18. + 19. Ronja weekend
overnatning på Kastaniehøj.

Fredag:
Vi mødes på Kastaniehøj fredag kl. 16.30
Vi laver mad sammen
Vi ser film i troplokalet /Ronja Røvedatter.
Vi overnatter i “Bjørne grotte”, troplokalet eller i shelter.
Vi skal synge Ronja sange og hygge med fredags slik

Lørdag:
morgenmad-Røver brunch på bål
Forældre og søskende er velkommen til kaffe og morgenmads
-brunch kl. 10.

Fælles afslutning kl. Ca
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24.
marst

Vildmarks piger fortsat Læs kap 11+12 i Ronja Røve datter( husk tæppe og udetøj)

Uden mad og drikke …..
Vikinge kiks bages på sten pande (bog bål og ude liv)
(Dej laves sammen med piger og andre tænder bål.)
Hvid mos… (binde mos på hånd med gase)
Snitte pind +...tekst.

31.
marts

April
7

14 påskeferie Møde aflyst
21
28.

Maj
5.

12.
19.
26. Kristi himmelfart Møde aflyst

Juni
2.
9.
16 Sidste møde før sommerlejr.

24.,25.,
og 26.

Sommerlejr i Æbleskoven, ved Daugaard
strand.

Mini “landslejr” med mange andre grønsmuttere og drenge
spejdere.

Ret til ændringer forbeholdes☺

Ledere
Annette Helbech Nielsen
Bygmarken 7, 8722 Hed.

Tlf.: 2993 6713
mail:
annette.helbech@outlook.
dk

Martin Gæbe
Tlf: 40737733

E-mail: mbg@hafnet.dk

Laura Berggreen Gæbe
Tlf: 61117065

E-mail:
lauraberggreen98@gmail.com

HUSK ALTID dit gode humør og tøj på, så vi kan være udenfor.

Hvis ikke andet er meddelt, mødes vi på Kastaniehøj Kirkegade 16, TORSDAGE kl. 16.30 – 18.00
Evt. afbud til Martin eller Laura på sms senest dagen før. Husk navn☺

Programmet og anden nyttigt information kan ses på www.pigespejder.dk/hedensted eller Facebook
gruppen: De grønne pigespejdere Hedensted gruppe

mailto:libber.seindal@gmail.com
http://www.pigespejder.dk/hedensted
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