
Skivehus Gruppe
Junior program efterår 2019

August
On. d. 21. Oprykning.

On. d. 28. ”Det sejler” Forældreaften. Tag far eller mor med så de 
kan se hvad vi laver som spejdere. Vi mødes ved Strandtangen. 

September 
On. d. 4. Vi skal lave mad med beboerne på plejecenter Marienlyst. Vi 

mødes kl. 17:00 ved Friluftshuset. 

On. d. 11 . Forberedelse af underholdning. 

On. d. 18. Spejderhjælpen. Vi skal tjene penge i en god sags tjeneste.

On. d. 25. Afskedsreception for Kirsten og Søren. Der kommer en 
invitation. 

Oktober
On. d. 2. Forberedelse til børnekulturnatten.

Fr. d. 4. Børnekulturnatten. Tag uniformen på og oplev byen med din 
familie.

On. d. 9. ”Øksebevis” 

On. d. 16. Efterårsferie.

On. d. 23. ”Øksebevis” 

On. d. 30. Aflyst pga. tur.

November
Lø. d. 2. Tur til Stubbegård sø. Vi tager 30 km vandreskjold.
Sø. d. 3.  Der kommer en turseddel.

On. d. 6. Vi starter på mærket ”Handlekraft” og laver mad 
sammen. Vi mødes kl 17:30. Medbring spisegrej

On. d. 13. Vi arbejder med mærket ”Handlekraft” Kort, kompas 
og GPS.

On. d. 20. Salg af julelodsedler. Vi mødes kl 18:00

On. d. 27. Vi arbejder med mærket ”Handlekraft” Spejderløb.
  
December 
On. d. 4. Juleafslutning i Resen kirke. 

Januar
On. d. 8. Nytårstaffel. 

Mødetid kl. 18:30 til ca. 20:00 hvis der ikke er informeret om andet. 
I nogle tilfælde kan afslutningen blive 10-15 minutter forsinket. 

”Øksebevis”: Alle skal lære at bruge en økse og sav sikkert når de 
skal samle brænde og tænde bål.

”Handlekraft”: I skal blive bedre til at klare jer selv i patruljen. Men 
vi skal nok hjælpe jer lidt på vej. I skal lave systemer og aftaler for, 
hvordan I bedst klarer de udfordringer, der opstår, når man 
arbejder selvstændigt som patrulje. 

Ledere:
Per Nielsen 2240 8271  
Victoria Kjærsgaard Poulsen  
Jesper Raabjerg Larsen 4070 9604
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