Program for Mikrober/Familiespejd - Kong Skjold Gruppe
1. halvår 2020
Dato
7. januar

Aktiviteter
Smykkefremstilling i
kokoksnød / knogle m.m.
21. januar
Byg Fuglehuse og lave foderkugler
24-25 januar
Overnatning i hytten
3. februar mandag Kyndelmisse på Isrosen
Frivillig om I deltager- I kan komme 16.30
4. februar
Fortsat byg fuglehus + smykker
18. februar
Sansekender
25. Februar tirsdag Grupperådsmøde = Generalforsamling
3. marts
Sansekender fortsat
6. marts fredag + Lodseddelsalg
14. marts lørdag
17. marts
Mad møde - fisk/skaldyr
31. marts
Sansekender fortsat
14. april
Bålhygge + pandkager
22. april onsdag
Skt. George parade
28. april
Kalvemosen
2-3. maj
Sov ude dag
12. maj
Hulebygning i skoven
17. maj søndag
Vandredag med Gruppen
26. maj
9. juni

9.-11. juni
14. juni søndag
23. juni

Hvor

Isrosen

Bemærkning
medbring gerne
genbrugsting til
fredag 16? - lørdag 11-12
Giv besked om I deltager

Kun for forældre
Holbæk by
Haletudse mærke

Kalvemosevej 3
Spejderstadion
Munkholmskoven

Haletudse mærke
i telt- pr. event
5 km eller
skal vi prøve 10 km

Fortsat Hulebygning
Munkholmskoven
Krabbe Fiskning ved
Arbejdsaftener i Skjoldborgen for forældre
Arbejdsdag for forældre
Tilmelding af
Skt. Hans - fællesspisning

Haletudse mærke

hele familie

deltager antal d. 9.
juni

Når vi er på Spejderstadion mødes vi på P-pladsen, Ladegårds alle 11
og når vi er i Munkholmskoven mødes vi ved den 1. P-plads
Hvis der ikke står noget i programmet mødes vi i Skjoldborgen, Strandmøllevej 72, 4300 Holbæk
Fra årskalenderen 2. halvår 2020
Lagkagefest 12. august
1.møde efter sommerferien 18. august
Divisions Træf 3-4. oktober
Julekalendersalg 20. november
Fredslys 25. november
Jule gruppemøde 9. december

HUSK at melde afbud til Martin på 20 45 85 09 eller martin.bacher@live.dk
Kravet for at kunne erhverve et mærke er at man har deltaget i de møder hvor aktivitet foregår og at man har tilegnet sig den viden der er kravet for det enkelte
mærke. Se mere på http://dds.dk/aktiviteter/maerker
-Ønsker man at få lov til at bærer Mødeknap må man MAX have 2 afbud på 1 år. Mødeknapper uddeles ved Sct. George paraden 23. april. (optælles i perioden
24/4-23/4 og for ny indmeldt inden 1/10 fra indmeldes dato-23/4)

Uanset vejret og hvad der står i programmet, så skal man altid være klædt på til at kunne være udenfor

Program-tillæg

December 2019

Kære mikrober og forældre
Vi er nu 6 familier og det er jo godt, men flere gør det sjovt og giver flere kammerater. Så I er velkommen til at
sprede budskabet om Familiespejd i Kong Skjold Gruppe til mange flere
Overnatning d. 24.-25. januar i hytten
Pris 75,-kr. pr. familie og man er tilmeldt når man har betalt kontant eller mobilepay på 2045 8509 til Martin
Vi snakkede om at starte kl. 16 og så lave mad sammen og hygger med det indtil vi skal se film. Om lørdagen er
programmet åben for at lave det vi har lyst til. Jeg regner med at vi slutter ved 11-12 tiden
Kyndelmisse på Isrosen i samarbejde med Skovens Blå Spejder, som skriver her:
De grønne Pigespejdere arrangerede til stor glæde gennem mange år Kyndelmisse på Isrosen i Holbæk. Desværre har
de valgt at stoppe arrangementet.
Skovvejens Blå Spejdere vil derfor opfordre alle spejdere og FDF'er i Holbæk Kommune om at støtte op om en
videreførelse ved at komme den 3. februar fra kl. 1600 og være med på Isrosen. Kom i uniform/tørklæde og lad os få
en fornøjelig eftermiddag/aften sammen.
- Isrosen har indvilget i at holde åbent til kl. 1900 (lukker normalt kl. 1800)
- Vi starter kl. 1700 som normalt ved vores mandagsmøde for minier og familiespejd kan komme kl. 16.30
- Vi skal kun betale 25 kr i skøjteleje. Husk sygesikringsbevis ved skøjteleje
Både Kong Skjold og Skovvejens Blå Spejdere har meldt deres ankomst, så vi bliver ca. 30-40 spejdere.
Vi håber, at alle spejder- og FDF-grupper i Holbæk har lyst til at deltage, så vi kan få det rigtig sjovt, og alle kan se,
hvor mange vi er.
Overnatning 2-3. maj: Sov UDE dag et PR event på landsplan, som vi hopper på for at lave lidt reklame for
familiespejd. Så vi skal have lagt et program i fællesskab
Vi har en åben Facebook gruppe Kong Skjold spejderne i Holbæk
Og Familiespejd har også fået en lukket Facebook gruppe som er Kong Skjold Familiespejd
Vores Web-side Skjoldborgen.dk er oppe og køre igen med nye sider. Den er dog ikke helt opdateret med billeder
og historie, men alle info om gruppen og grenene er på plads
Med spejderhilsen
Martin Bacher
Mikrobe/familiespejd og
Mini-leder
Mobil: 20458509
Email: martin.bacher@live.dk
Google: martin.bacher23@gmail.com

