Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe
1. halvår 2020

Dato
6. januar

Aktiviteter
Hygge-Leg-Knob-Morsekode

Bemærkning - Hvor / Forældre hjælper
Slutter kl. 18.30

Medbringer Boller

13. januar

5 km gåtur

Fra hytten og rundt i området

Tristan J

20. januar

Trafik - påklædning m.m. - knob

Sebastian

27. januar

Koder - førstehjælp - bål

Agnes -

3. februar

Kyndelmisse på Isrosen
med andre grupper i Holbæk

10. februar

Intet møde - vinterferie

17. februar

Pakke rygsæk - førstehjælp Madpakkesmøring

21-22.
februar
24. februar
25.februar
tirsdag
2. marts

Georg

Isrosen / Husk skøjter - leje pris 25.specielt - husk synligt tørklæde

Molly

Ellinor

Overnatning i hytten + 10 km gåtur

Alle medbringer en rygsæk pakket til
1 overnatning
Hytte / Fredag kl. 17.00 til lørdag ca kl. 14
vi går ca. kl. 0930 lørdag
Pris 50,-kr.

Intet møde p.g.a grupperådsmøde
tirsdag og weekenden
Grupperådsmøde Generalforsamling
Planlægge mad møde -Fisk

For Forældre

6. marts +
14. marts
9. marts

Lodseddelsalg

15.marts
søndag
16. marts

15 km gåtur

23. marts

Fortsættelse med det i valgte

30. marts

Fortsættelse med det i valgte

Der vil blive lavet
varm aftensmad
evt. af forældre

Intro og hygiejne

Mad møde - fisk
kl 10 Spejder Stadion

Lav selv møde

Isabella
% Rene

Felix
Liam

06. + 13. april Intet møde - Påskeferie
20. april

Forår i skoven - Vi spiser naturen

Spejder Stadion

22.april
onsdag
24.-25. april

Skt. George Parade

27. april

Pakker ud - Planlægger mad møde

Tristan N

4. maj

Mad møde - Vegan/vi spiser naturen

Fouad

11. maj

Forår i skoven - vi spiser naturen

Vi mødes ved kalvemosevej 3, Skovhuset

17.maj
søndag

Vandredag med Gruppen

18. maj

Hulebygning i skoven

Udfordring 20 km - for dem der har gået 5
+ 10 + 15 km.
Munkholmskoven
Tristan J

25. maj

Fortsat hulebygning i skoven

Munkholmskoven

1. juni

Intet møde - Pinse

8. juni

Rafter - knob - bål

Sissel

Divisions turnering mikro-mini

Daniel

Sebastian

Agnes -

9.- 11. Juni
12-14. juni
14. juni

Arbejdsaftener i Skjoldborgen
Overnat + MUS-løb
Arbejdsdag i Hytte

15. juni

Rafter - knob - bål

22. juni
27/6-1/7

Skt. Hans
Sommerlejr på Nekselø

Kun for forældre
Spejderstadion - På en øde Ø - mærke
Kun for Forældre

Molly
Ellinor

Også for familien - fællesspisning
3 overnatninger i den periode

Når vi er på Spejderstadion afleveres og hentes spejderne på Spejderstadion,
Ladegårdsalléen 11.
og når vi er i Munkholmskoven mødes vi ved den 1. store P-Plads.
Hvis der ikke står andet, så mødes vi i Skjoldborgen, Strandmøllevej 72, 4300
Holbæk
Fra årskalenderen 2. halvår 2020
Lagkagefest 12. august - 1.møde efter sommerferien 17. august
A-Dag 11-12. september - 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 aktiviteten foregår, og at
man har tilegnet sig den viden der er kravet for det enkelte mærke. Se mere på https://dds.dk/maerker - Ønsker man at få lov til at bære Mødeknap må man MAX
have 3 afbud på 1 år. Mødeknappen 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).

Program-tillæg
December 2019
Kære minier og forældre
Det er sådan, at vi pt. er 13 minier i 3 bander - super dejligt
Og det går rigtig godt med at få jer forældre til at hjælpe til når det brænder på - Tak

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
- Vi skal kun betale 25 kr i skøjteleje. Husk Sundhedskort 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.
Vandredag med Gruppen
Udfordring hvem kan gå 20 km? - Vi træner selvfølgelig. Første gang er det 5 km den 13. januar, dem der har mærket i
forvejen kan gå den baglæns. 10 km tager vi efter vores overnatning 21-22. februar og den sidste distance på 15 km
tager vi søndag d. 15. marts. Og skulle der være nogle som misser en af dagene og som gerne vil tage udfordringen på
de 20 km finder vi en aften eller dag hvor vi samler op på de manglende km
Når vi skal ud og gå 10 og 15, har vi brug for en forælder i bil til backup. Til at køre ud med forfriskninger og evt.
opsamle skadet spejdere. 7-9-13 sker det normalt ikke. Hvem kan? giv mig besked 2 møder før.
Ellers medbringer spejderne selv en turrygsæk med lidt mad/frugt/kiks og drikkedunk med vand + rene og tørre
strømper til evt. at skifte med undervejs. Sko eller vandrestøvler skal være gået til i forvejen, så tag flere ture i skoven
først med de nye sko og prøv dem af - og gummistøvler er no go

Overnatning d. 21-22. februar og 10 km om lørdagen

Fra fredag kl. 17.0 til lørdag ca kl. 14 - Der vil blive lavet noget varmt mad til aftensmad af nogle forældre eller ledere
Vi går ca. kl. 0930 lørdag og har du ikke mulighed for at overnatte, men gerne vil gå, kommer du senest kl. 8.30
Pris 50,-kr. og man er tilmeldt når man har betalt enten kontant eller mobilepay på 2045 8509 til Martin
Sommerlejr
Vi har siddet og vurderet hvordan vi skulle placer sommerlejr i år, da ikke ret mange af spejderne ønsker en ugelang
lejr. Vi har tidligere snakket om at det kunne være i Pinsen, Bededage eller Kr. Himmelfart, men dem må vi skrotte
grundet at vi selv har andre aktiviteter. Så vi landede på starten af sommerferien d. 27/6-1/7 - vi tager max 3
overnatninger, men om vi tager af sted lørdag eller søndag er endnu ikke fastlagt. Det ved vi først når vi har fået
snakket med Nekselø Spejdercenter, så kommer vi med en invitation
Fototilladelse
Vi har i øjeblikket en mini som vi ikke har Fototilladelse til. Så derfor kære forældre vær varsom med at lægge
billeder op på facebook uden evt. lige at få dem verificeret af os
Faste noter i Program tillægget:
Som I alle nok ved (ellers ved I det nu), har vi en leder, som er LAKTOSEINTOLERANT. Derfor har vi besluttet at al
den mad vi laver skal være laktosefri. Det betyder så også, at når I bager kager eller boller til møder og overnatning
skal de være laktosefri. Og har I glemt det, så giv besked om det.
Har I spørgsmål omkring hvordan man undgår laktose, er I velkommen til at skrive til mig eller gå ind på
www.Laktosefri.dk

Boller med til mødet: Der medbringes ca 20 stk boller.
Laktosefri , gerne grove og gerne hjemmebagte (men hellere et par poser fra f.eks Netto end ingen boller).
Passer datoen ikke, så skriv til Martin - så finder vi en at bytte med. Eller man kan bytte indbyrdes, bare vi få
besked.
Lidt om nogle af de rutiner som vi prøver at have på møderne:
- Vi starter op med at spise en bolle og lidt frugt/grønt. Bollerne er nogle som spejderne har med; man skiftes
til at medbringe. Vi sørger så for smør og marmelade, samt det grønne. Har I overskud i jeres have af
diverse frugt og grønt er det meget velkommen - så send lige en SMS til Martin om, at I har det med.
- I forbindelse med fødselsdag m.m. må man godt medbringe kage eller andet godt, blot man giver besked i
forvejen.
- I løbet af mødet skal vi gerne nå at synge 2 sange. Derfor er det en god ide, at spejderne har
spejdersangbogen. Den kan købes i SpejderSport. Vi har enkelte i hytten der kan købes.
- Derudover øver vi som regel knob lige inden vi afslutter møderne. Derfor er det super godt at have
knobbånd med hver gang, hvis man vil bruge sit eget. Det skulle gerne ende med, at alle kan mindst 6
forskellige knob inden man rykker op til junior.
De møder hvor vi er i skoven bedes alle medbringe 1 kop og gerne en ske, drikkedunk med vand,
papirlommetørklæder og evt. skiftetøj i en turtaske.
Når vi tager på overnatninger er det bedst at spejderne medbringer deres tøj og andet habengut i en rygsæk. Den
er nemmere at transportere rundt. Det behøver ikke at være den dyreste rygsæk. Det kan sagtens være en billig
brugt en, bare man har en.
Vi har i Gruppen 3 sæt med rygsække, sovepose, lagenpose og liggeunderlag, som man kan låne.
Vi har en åben Facebook side:: https://www.facebook.com/groups/44508525344 - Kong Skjold Spejder i Holbæk
Og en lukket, som kun er for mini-forældre: https://www.facebook.com/groups/127057274682229 - Kong Skjold
Mini
Vores Webside Skjoldborgen.dk indeholder info om gruppen og grenene. Der lægges programmer m.m. ind
løbende, så tag gerne et kig på den og kom gerne med forslag til ændringer eller forbedringer.
Med spejderhilsen Rene, Linda & Martin

