
Program for Mikrober/Familiespejd - Kong Skjold Gruppe

1. halvår 2023

Dato
Aktiviteter

Hvor Bemærkning

10 januar Lav bål - Knob - pandebrød - Bouillonsuppe

24. januar Lave bål-knob - snitte en træmand - popcorn

10.-11. Februar Overnatning i hytten fredag kl. 1600 - lørdag

ca. kl. 14

Fredag 16? - lørdag 11-12

7. februar Lave bål - Knob - Pandekager

21. februar Krea m/naturen

28. Februar

torsdag

Grupperådsmøde = Generalforsamling Kun for forældre

7. marts Plantekasser - klar gøres - lægge kartoffel i

spande

Pallerammer hvem kan

have med ?

21. marts Skraldeindsamling oplyses på FB

4. april PÅSKEFERIE

18. april Plante/så i kasserne Medbring gerne selv

frø/krydderurter

26. april onsdag SKT. Georgeparadsen

2. maj Dyrehaven - snitte bue og pil Spejdestadion

16. maj besøg på Fjordgården

adresse kommer

Er ikke endeligt aftalt

endnu, ændring kan

forekomme

30. maj Fange Krabber Marinaen

p-pladsen

6+8. juni Arbejdsaftener i Skjoldborgen for forældre

10-11. juni GRUPPETUR HELE GRP + Familien

13. juni Skt. Hans - fællesspisning Tilmelding af

deltagende antal

d. 9. juni

Hele familie

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 2023

Lagkagefest 16. august

1.møde efter sommerferien 22. august

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 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)

mailto:martin.bacher@live.dk


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

Program-tillæg
December 2022

Kære mikrober og forældre

Overnatning  10-11. Januar

Vi skal være i vores egen hytte Skjoldborgen.

Vi mødes fredag kl. 1600 for dem der kan, og laver noget nemt aftensmad på bål og hygger derefter, om lørdagen

har vi flere workshops, vi bruger hvad vi har i hytten m.m. kom gerne med ideer til aktiviteter. Vi slutter efter en let

frokost og oprydning m.m.  ca. kl. 1400

Gruppetur

En gamle tradiotion i gruppen, som har været i dvale i mange år, prøver vi at genoptage er en gruppetur, hvor

spejder og familien er sammen på tur, formålet er at spejderens famille for fornemmelsen af hvad spejderlivet er på

tur og hvad vi laver, derfor har vi valgt ikke at have en selvstændig overnatningstur for familiespejd i år inden

sommerferien

Mærker m.m.

Vi skal i starten af tiden arbejde med mærket Familiespejd, så alle har det og dermed får viden om bål, knob og kniv,

og det næste mærke vi skal arbejde med bliver Jord Til Bord, hvor vi begynder helt fra bunden med at så og dyrke

vores eget i plantekasser/ pallerammer, det kan godt være, vi ikke bliver helt færdige, men så fortsætter vi bare

efter sommerferien. Mærket Ude sover får i love til at tage på gruppeturen, da i så kan sove i telt. 5 km mærket har

jeg endnu ikke planlagt en tur til endnu, men det snakker vi om hvordan og hvornår vi har lyst

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

https://www.facebook.com/groups/44508525344/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/343818246043521/?ref=group_header
mailto:martin.bacher@live.dk
mailto:martin.bacher23@gmail.com

