
Familiespejd mærker:  
I familiespejd er det selvfølgeligt også muligt at tage mærker.  

 
Der er 6 forskellige mærker:  

 
Krible-krable  

Haletudse  
Kniv-bål-knob  

Høst  
Skovens dyr  

Find-vej  
 

Og der kommer flere 
 

 
 
 

Kong Skjold Gruppe 
Holder til i Skjoldborgen på  

 
Strandmøllevej 72 

4300 Holbæk 
 
 

Kontakt info 
Familiespejderleder: Martin Bacher 20458509 

                                    martin.bacher@live.dk 
Gruppeleder: Trine Erhard Hansen  30129697 

       trine.erhard@mail.dk 
 

Webside: Skjoldborgen.dk 
Facebook: Kong Skjold Spejder i Holbæk 

   
  

Familiespejd 
           Kong Skjold Gruppe  

Friluftsliv for alle 3-6-årige drenge og piger sammen med 

deres forældre eller bedsteforældre 

Vi mødes hver anden tirsdag i lige uge kl. 16.30-18.00 



 

Familiespejd er 

Sjovt friluftsliv for familier med små børn 

Vi vil være ude uanset vejr og årstid, enten omkring gruppens hytte, Skjoldborgen, 

eller i skovene omkring Holbæk, ved Kalvemosen, på Fælleden, ved Marinaen eller i 

Strandparken. Altså steder hvor vi kan komme ud i naturen, være aktive og får nogle 

gode oplevelser.  

Vi tænder bål, ser på krible krable dyr i skoven, laver suppe af brændenælder, leger og 

hvad vi nu ellers kan finde på.  

 

Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år og deres forældre, men mindre 

søskende er velkomne. Aktiviteterne planlægges af ledere og voksne i fællesskab, så 

kom gerne med gode ideer, men I er sammen som familie når I deltager i 

aktiviteterne. 

 

Kammeratskab 

Der er gode muligheder for nye venskaber, både børn og voksne imellem. Møde andre 

børnefamilier der også har lyst til at være i naturen med deres børn. Spejdervenskaber 

mellem børn varer ofte ved i rigtigt mange år. 

 

Så hvis I vil 

Friluftsliv - Kammeratskab - Gode oplevelser - Udvikles 

 

 Så prøv Familiespejd 

                 Kong Skjold Gruppe 

 

 

Praktiske informationer: 

Indmeldelse og kontingent 

De to første møder er en gratis ”prøveperiode”. Er interessen der stadig udfyldes den 

indmeldelsesblanket, der findes indlagt i folderen ”Velkommen som spejder” fra Det Danske 

Spejderkorps.  

Indmeldelsen afleveres til lederen. Startgebyr på 200,- kr. indsættes på gruppens konto (se 

indmeldelsesblanket)  

Gebyret dækker tørklæde, gruppe T-shirt, knobbånd, og mærker. 

Kontingentet forfalder i marts og september. Familiespejd koster 400,- kr. halvårligt 

 
Det er al tiden en god ide at have lidt skiftetøj med og noget mad eller frugt, kiks og vand, 

som barnet kan få undervejs,  

I Skjoldborgen, har vi en bålhytte i baghaven, som vi kan benytte.  Hav altid praktisk tøj og 

fodtøj på efter vejret, da vi så vidt det er muligt er uden det meste af tiden, - også når vi er 

ved hytten.  

Når vi mødes i hytten laver vi kaffe/the til forældrene. Ellers medbring gerne en termokande 

kaffe. 

Knive må børnene ikke bære, men vi har knive uden spids som de må låne når de skal øve sig. 

Der skal altid være en voksen tilstede når de sidder med en kniv. 

Når vi slutter eller lige inden, er vi fælles om at rydde op og gøre rent. Der er ingen som går 

før dette er gjort og vi har sunget af.  

Med hensyn til allergi over for madvare bedes dette oplyst, da vi gerne tager hensyn. 

Foto: Det Danske Spejderkorps 

 


