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Spejdere, (3. kl.- ) 
 

Vi skal tit være ude, 
så HUSK altid at have udetøj med/på. 

 

September 
 

Onsdag d. 5. Spætter og Spurve:   Åben Café 
    Samle skrald og lave insekthotel 
   Falke og Ugler: 
    Pionering – trekantsprincippet 
    Planlægge afsluttende pioneringsarbejde   
    

Onsdag d. 12. Spætter og Spurve:    
    Lave insekthotel og så er det øksetid 
   Falke og Ugler: 
    Pionering i højden, kløve brænde 
    og ordne brændeskur 
    – måske tid til bål 
     
Lørdag  d. 15. Weekendtur med  
Søndag  d. 16. overnatning i Tivoli Friheden 
 
 

Onsdag d. 19. Spætter og Spurve:    
    Lave insekthotel/Øksearbejde  
   Falke og Ugler: 
    Afsluttende pioneringsarbejde 
     
Onsdag d. 26. Løb for hele troppen 
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Oktober 
 

Onsdag d. 3.  Spætter og Spurve:   Åben Café 
    Lave insekthotel. Økseopgave 
   Falke og Ugler: 
    Naturmærket 
        

Onsdag d.  10. Spætter og Spurve:    
    Foderbræt til vinterens fugle 
   Falke og Ugler: 
    Naturmærket, Dolk og økse 
 

Onsdag d. 17. EFTERÅRS-FERIE    
  

Onsdag d.  24. Spætter og Spurve:    
    Lave insekthotel og så er det øksetid 
   Falke og Ugler: 
    Naturmærket  
 

Søndag d. 28. BUSK-dag – Vi starterspejderhuset kl. 10 
   og slutter ved Ellevang kirke kl. 15 ca. 
 

Onsdag d. 31. Vi afslutter alle Natur og øksemærket 
   Mærker uddeles 
 

November 
 

JULEMÆRKE-salg på en ny måde, så Alle kan deltage. Vi sælger i 
perioden d. 1.-15. november. I bestemmer selv hvornår i de lyse timer, 
det skal være. 
Mere info kommer senere på mail/seddel. 
 

Onsdag  d. 7. Patruljesærpræg   Åben Café  
    

Onsdag d.  14. Patruljesærpræg 
   (Husk afregning for julemærker) 

 

Onsdag d.  21. Løb for hele troppen – Husk varmt tøj 
   Lucia 

 

Onsdag d.  28. Patruljesærpræg, 
   juleri og Lucia 
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December 
 

Onsdag  d. 5. Juleting 
   Lucia     
   

Onsdag d.  12. Juleafslutning for hele familien i Ellevang kirke 
   kl. 18-20. Husk tilbagemelding af hensyn til indkøb. 
   Vi glæder os til en hyggelig aften i godt samvær. 
 

                   Juleferie - Glædelig Jul til alle 
 
 

Januar 2019 
 

Lørdag  d. 5. Kirkebladsuddeling - Motion for hele familien 
   Vi mødes i spejderhuset kl. 12.30 
 

Onsdag d.  9. Nytårskalas   Åben Café  
   Nyt Grønsisken udkommer 
 
 
 

 

 
Få Billeder fra den sommerlejr du har været med på. 
Aflevér en USB-nøgle til Marianne med navn på eller i 
en lille pose med navn. 
USB-nøglen med billeder får du så igen til et af de to 
efterfølgende møder. 
 
 

 
 
 

 
Her er Ruhama, som er en pige på 8 år,  
der bor i en SOS-børneby i Hawasa i 
Ethiopien. 
 
Hende vil vi hjælpe med at have råd til at gå 
i skole, så hun kan få en uddannelse og blive 
et af sit lands stærke kvinder. 
 
Vi har derfor en indsamlingsbøtte i spejder- 
huset, hvor vi alle kan putte lidt penge i hver 
måned. Måske kan du putte nogle af de  
penge i, som du ellers ville ha’ brugt på slik, 
is eller andre ting. 


