
Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe

1. halvår 2023

Dato Aktiviteter Bemærkning - Hvor / Forældre hjælper

Medbringer Boller

Laktosefri

2. januar Bål Kasper

9. januar Koder - banko Knud

16. januar Løb med koder Frederik

23. januar Knytning m.m. Nellie

30. januar Kartoffeltryk og Batik Medbring lys/hvid trøje el. T-shirt gerne
vasket eller genbrug til stoftryk m.m.

Malika

6. februar Dryppe lys  - Stearin optændingsblok Iben

13. februar Vinterferie  - intet møde

20. februar Pakke rygsæk - Planlægge
overnatningen

Medbring rygsæk pakket til en overnatning

man kan låne rygsæk og sovepose
Lea

24-25.
februar

Overnatning 1630 fredag til lørdag ca
kl. 1400

Et sted i Holbæk

27. februar Svømmehal Vi mødes foran receptionen til Sports Byen Storm

28.februar
torsdag

Grupperådsmøde -
Generalforsamling

For Forældre

6. marts Madmøde

13. marts 5 km gå tur i skoven Munkholmenskoven Amanda

20. marts Skraldeindsamling Holbæk BY Carl

27. marts Sortering af affald og opfølgninge Tobias

3. + 10. april Intet møde - Påskeferie

17.. april Vildhave - Kendskab til bier m.m. Karolina

22-23 . april Divisionsturnering mikro-mini

24. april Dyrespor m.m. Spejderstadion Signe

26.april
onsdag

Skt. George Parade

1. maj Madmøde Spejderstadion

8. maj Raftebygger Saga

12-14. maj Overnat + MUS-løb et sted i Holbæk

15. maj Raftebygger afsluttes Leonardo

22. maj Skovtur i Dragerup skov P-plads Dragerup Skovvej Asger

29. maj Intet møde - Pinse

5. juni Intet møde p.g.a. Grundlovsdag

6+8. juni Arbejdsaftener i Skjoldborgen Kun for forældre

10-11. juni GRUPPETUR Hele grp + familie

12. juni Krabbefiskeri P-pladsen Marinaen, Strandmøllevej 249 Freddie

19. juni Skt. Hans Også for familien -  fællesspisning



uge 26
25/6-29/6

Spejderlejr på  Nekselø Nekselø se mere på www.nexer.dk

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 2023
Lagkagefest 16. august - 1.møde efter sommerferien 21. august
A-Dag 8-9. september - Divisions træf  29-30. september
julekalendersalg 17. november - Fredslys 23. november - Jule gruppemøde 6. 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 2022

Kære minier og forældre

I dette program har vi taget udgangspunkt i mere på hvad spejderne har foreslået og mixet med det vi plejer at lave

og mindre fokus på mærker og dog alligevel vil vi arbejde med Selvstændigheds mærket og så vil vi afslutte mærket

Raftebygger, så vi bliver klar til Sommerlejren og så kigger vi på om der måske kan snige sig et par stykker ind i løbet

af perioden

Kyndelmisse på Isrosen Bliver der desværre ikke i år, men så tager vi bare i svømmehallen i stedet for og så må vi se
om ikke de andre gruppe / korps også dukker op, det bliver d. 27/2, og det er jo gratis for børnene at komme ind i hele
januar og februar måned mandag 15-20 og fredag 12-18.30, se opslag på facebook

Overnatning d. 25-26. februar
Fra fredag kl. 16.30 til lørdag ca kl. 14 - Der vil blive lavet noget varmt mad til aftensmad af nogle forældre eller ledere
Hvad vi skal lave om lørdag kommer spejder til at være med til at beslutte

Pris 65,- kr. og man er tilmeldt når man har betalt enten kontant eller mobilepay på 2045 8509 til Martin

Stedet hvor vi skal være er i skrivende stund ikke beslutte, men nok en hytte hos en af de andre grupper i kommunen

Musløbet 2023
Bliver anderledes i år, da vi skal, ud på nye oplevelser og nyt sted, da spejderstadion er optaget i år på den dato vi har
valgt i år, for det bliver afholdt i weekenden 12-14. maj og hvad vi gør og hvordan, får i nærmer af vide i løbet af
foråret

Sommerlejr
Bliver i uge 26, i perioden 25-29. Juni og vi har allerede forudbestilt plads på Nekselø Spejdercenter
Nærmer info og invitation  kommer  sener, men SÆT X i kalender for barnets skyld, for det bliver absolut den bedste
spejder oplevelse man kan få, sammen med ens spejderkammerater, her bliver der fokus på det social sammen med
masser af aktiviteter, det er her de virkelig får afprøvet det som de har lært i løbet af spejderåret.

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).

http://www.nexer.dk
mailto:martin.bacher@live.dk
https://dds.dk/maerker
http://www.laktosefri.dk


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 & Martin

https://www.facebook.com/groups/44508525344
https://www.facebook.com/groups/127057274682229

