
 

HUSK at kigge på vores Facebookgruppe ”De Grønne Pigespejdere i Houlkær”. På www.55nord.dk er det 
muligt at købe alverdens pigespejdergrej!  

PROGRAM – HOULKÆR TROP 
 

August 2018 til december 2018 

Onsdage klokken 18.30-20.30 

Houlkær Kirkes kælder 

 

August 

22 Velkommen tilbage: piratmærker, samarbejdsøvelser i patruljer 

29 Kend dit kort 

September 

12 Pionering 

19 Spejderhjælp (Spejderhjælpsugen er fra 15.-23. september) 

21-23 Oprykningsweekend (spilopspejd om søndagen) 

26 Opstart af nye patruljer 

30 søn. Høstgudstjeneste 

Oktober 

3 Lir din spejderuniform 

10 Forældreaften fra 18.00-20.00 (information følger) 

17 Ungleder 1, 2 & 3 (Efterårsferie) 

24 Pigespejdergrej I 

31 Halloween 

November 

7 Pigespejdergrej II 

14 Udfordringsmærke: REDOK, trin 1 

16-18 Juleweekend i Finderup-hytten (Spilopspejd om søndagen) 

21 Udfordringsmærke: REDOK, trin 2 

28 Udfordringsmærke: REDOK, trin 3 

December 

2 søn. Adventsgudstjeneste: vi bærer lys ind og tænder adventskransen 

5 Udfordringsmærke: REDOK, trin 4 – færdig 

12 Julefrokost (Alle medbringer en lille juleret til ta’ selv bordet + en lille pakke til 

pakkeleg. Information følger) 

Januar 

9 Opstart efter nytår 

 

Ved AFBUD, spørgsmål eller andet så ring til Didde på telefonnummer +45 27 26 13 07. 
 
 

http://www.55nord.dk/


 

HUSK at kigge på vores Facebookgruppe ”De Grønne Pigespejdere i Houlkær”. På www.55nord.dk er det 
muligt at købe alverdens pigespejdergrej!  

Nyhedsbrev 2018 
 

Jeg håber, at I alle har haft en fed sommer, og I nu er klar til en ny og sjov spejdersæson, hvor vi 

skal lave en masse forskellige ting. Vi glæder os i hvert fald! 

 

I dette halvår skal vi blive endnu bedre til at arbejde sammen i vores patruljer og klare os ude i 

naturen. Vi vil tage mærket ”REDOK”, hvor vi skal arbejde med forskellige koder – så det bliver 

alt i alt nogle rigtige sjove måneder ☺ Så husk vejrvenligt tøj, dolk og det gode humør! 

 

Som I ved er Rikke ikke længere tropsleder, som i stedet vil blive mig, Didde, i samarbejde med 

spejderne Emma S. og Emma L. Jeg glæder mig hammer meget til at være sammen med jer og til 

at lave en masse spændende og udfordrende spejderaktiviteter. 

 

Vi vil have vores traditionelle oprykningsweekend den 21.-23. september, hvor smutterne vil 

komme om lørdagen. Dette bliver en rigtig fed weekend med sjove aktiviteter, mad over bål og 

hyggeligt samvær. Som noget nyt vil vi i år starte noget, der hedder Spilopspejd, som er for piger 

fra 3-6 år og deres forældre, som vi alle skal hjælpe til med at gøre til noget særligt for de 

familier, der kommer. Første gang for Spilopspejd vil blive om søndagen den 23. september (altså 

mens vi er i Finderup) og vil finde sted 4 gange om året. Vi slutter af med vores 

oprykningsceremoni for de smuttere som bliver en del af vores trop. 

 

I skal glæde jer til vores Forældreaften i oktober, hvor vi spiser sammen, hygger og har sjove 

aktiviteter. I november vil vi have vores sædvanlige Juleweekend med alt hvad der hører julen 

til. Derudover har vi planer om at mødes med spejdergruppen fra Rosendal, som mange af jer var 

sammen med under spejderlejren, hvor vi skal se deres nybyggede shelter og overnatte der 

sammen med dem. Det bliver sjovt! Information følger, når vi ved mere. 

 

Vi har i øvrigt ændret vores FB-grupper, så vi nu har én samlet gruppe for flokken og troppen, og 

vil inden længe begynde arbejdet med en ny hjemmeside. Vores Facebookside er vores ansigt 

udadtil og vil være her, hvor vi lægger billeder op. 

 

På opfordring af flere forældre har vi givet pigerne en såkaldt Forældreopgaveseddel med hjem 

med forskellige opgaver til i løbet af året, som forældre kan hjælpe til med. Denne seddel skal 

udfyldes og afleveres af pigerne til næste spejdermøde. Det er meget vigtigt at I husker at få den 

udfyldt. 

 

 

I er altid velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål. 

 

 

En kæmpe spejderhilsen (indsæt spejderhåndtegn) fra  

Didde-Sofie Dalsgaard 

Storegade 12C, 1. th. (Bjerringbro) 

Tlf.nr.: +45 27 26 13 07 

E-mail: didde.dalsgaard@outlook.com 

 

http://www.55nord.dk/

