
Gjøl spejdernes -  
Aktivitetsplan for 1. kvartal 2023 
 
Kære børn og forældre 

Så tager vi hul på et nyt år med mange sjove spejderaktiviteter på programmet! Vi er i den heldige 

situation, at der er stor interesse for at gå til spejder, hvilket betyder at flokken vokser. Det giver mulighed 

for at lave mere aldersvarende aktiviteter opdelt i ulveunger, juniorspejdere og spejdere.  

Ulveungerne skal introduceres for ulveloven og opdeles i bander, lave bannere, fotosjov og meget mere. 

Junior spejderne skal bl.a indrettet deres eget rum, introduceres for knob og rafter.      

Spejderne skal ligeledes indrette deres eget rum mm, planlægge hvilke mærke de vil tage osv. 

Vi planlægger en fælles påskelejr 1-2. april (information herom tilgår senere).  

 

Vi glæder os til at se jer igen mandage kl.18:00 – 19:30 ved spejderhytten, beredt og med praktisk 

påklædning. 

 

Lidt ekstra til jer forældre: 

I kraft af at flokken er vokset og vi er blevet flere spejdere, har vi i det forgangne efterår oplevet et par 
kaotiske spejdermøder. Der er meget larm og koncentrationssvigt som følge heraf, samt der fremtones 
med grimt sprogbrug. Husk at det er frivillige ledere, der gerne vil lære jeres børn alt det sjove ved at gå til 
spejder, så tag lige en snak med poderne inden i sender dem afsted.  

 

Spejderhilsner 

Ledergruppen og grupperådet. 

Ulveunger  (1-3. klasse) Junior spejdere (4-5. klasse) Spejdere (6-7. klasse)

9. Januar Oprydning og indretning af troprum

16. Januar Ophængning af mugger med personlig læderlapper Indretning af juniorrum Oprydning og indretning af troprum

23. Januar Bandeopdeling, bande farver og regler Patrulje navn- råb - stander Tropsnavn råb - stander

30. Januar Selvudløser - fotosjov på tid Selvudløser - fotosjov på tid Mærkeplanlægning og aktiviteter

6. Februar Selvudløser - fotosjov på tid Selvudløser - fotosjov på tid Mærkeplan del 1

11. Februar Selvudløser 12 timer

13. Februar Årsmøde med forældredeltagelse Årsmøde med forældredeltagelse Mærkeplan del 2

19. Februar Fastelavnsgudstjeneste Fastelavnsgudstjeneste Fastelavnsgudstjeneste

20. Februar
Vinterferie

27. Februar Ulvedåb - tildelelse af ulvenavn Fireballs og fakler Mærkeplan del 3

6. Marts Dolkebevis og træfigurer Knob og rafter Knob og rafter

13. Marts Anlægning af køkkenhave - part 1 Anlægning af køkkenhave - part 1 Knob og rafter

20. Marts Høste birkesaft Høste birkesaft Høste birkesaft

27. Marts Høste birkesaft Høste birkesaft Høste birkesaft

1.-2 April Påske lejr Påske lejr Påske lejr

Dato


