
Halvårsplan for Junior 

1. halvår 2023 

 Hvis ikke andet er nævnt er møderne 

Tirsdage kl. 18:30 – 20:30 
 

 

 

Dato Aktivitet Medbring 

Januar   
08.01.2023 Nytårsparade  Hele familien 

10.01.2023 Opstart efter ferie   

17.01.2023 Mærke  

24.01.2023 Trangiamad kl. 17 – 20 Husk 30 kr. til mad 

28.01.2023 Vinterfejden/ workshop for spejderne  

31.01.2023 Mærke Tilmelding til fredagsevent 

Februar  

03.02.2023 Fredagsevent kl. 17 til 21   

07.02.2023 Håndværkermærket  fællesmøde med spejderne Tilmelding til tur til Planetariet 

14.02.2023 Vi holder vinterferie  

21.02.2023 Fastelavn fælles hele gruppen kl. 17 - 19 Udklædning  

25.02.2023 Tur til Planetariet – afslutning af stjernekigger Lille rygsæk med forplejning – se 

invitation 

28.02.2023 Trangiamad / forældrekaffe Husk 30 kr. til mad 

Marts   

07.03.2023 Håndværkermærket  fællesmøde med spejderne  

10-12.03.2023 Fælles weekendtur med spejderne i hytten + 

trangiamad 

Se udsendte invitation 

14.03.2023 Vi holder spejderfri  

21.03.2023 Mærke  

26.03.2023 Hyttens dag kl. 9 til 14 Dig og din familie 

28.03.2023 Tag en ven med til spejderarrangement En eller flere venner 

April   

04.04.2023 Vi holder påskeferie  

08.04.2023 Fårets dag i Lundby Familien 

11.04.2023 Mærke  

18.04.2023 Trangiamad kl. 17-20 Husk 30 kr. til mad 

22-23.04.2023 Familietur for hele familien  

25.04.2023 Mærke  

28-30.04.2023 Kampen om Næsby – deltager i patruljer Weekendudrustning 

Maj   

02.05.2023 Mærke  

05.05.2022 Vi står med fane ved Mikkel’s konfirmation   

09.05.2023 Mærke og forældrekaffe  

12.05.2023 Fredagsevent kl. 17 til 21  

16.05.2023 Vi holder spejderfri  

23.05.2023 Trangiamad kl. 17 - 20 Husk 30 kr. til mad 

30.05.2023 Mærke  
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Kære Juniorer og forældre 

 

Her har I den foreløbige plan for spejderarrangementer her i første del af 2023  

Der kan naturligvis komme mere til eller ting kan desværre blive aflyst, hvis der ikke er tilmeldinger 

nok. 

 

Vi skal i dette halvår blandet andet fortsætte med vores trangiamad, men skal også arbejde med 

mærker som Stjernekigger, Mekanikmester og bål m.m. Derudover skal vi arbejde med et mærke 

”Håndværker”, sammen med spejderne. 

Planen er også at vi holder vores sommerlejr sammen med spejderne, men herom senere. 

 

Vi glæder os til at lave en masse fede spejderaktiviteter sammen med jer, og husk tag gerne en ven 

eller flere med til spejder. 

Har I eller jeres forældre spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte os på telefon, sms 

eller mail, før eller efter møderne. 

 

Tilmelding til diverse arrangementer kommer løbende via mail / Facebook. 

Vi forsøger, at være ude så meget som muligt, så husk tøj til udeaktiviteter. Når vi trækker 

indenfor, så husk et par varme sokker eller hjemmesko. 

 

Meld venligst afbud, gerne via sms, hvis I bliver forhindret i at deltage. 

Forældre er altid meget velkommen til at give en hånd med, evt. drikke en kop kaffe/the i hinandens 

selskab 

Mange juniorhilsner 

René og Marianne 

Her er vores kontaktoplysninger. 

Kontakt  

Marianne:Tlf. 20-67-60-32  - Mail: mmna1706@yahoo.dk 

Kontakt René   Tfl. 25-13-09-07 - Mail: renesthur@hotmail.dk     

Dato Aktivitet Medbring 

Juni  

06.06.2022 Trangiamad kl. 17 - 20 Husk 30 kr. til mad 

9-11/6-2023 Sejlkursus – weekend på Arresø   

13.06.2023 Afslutning af mærker  

20.06.2023 Fælles sommerafslutning for hele gruppen 

17:00-19.00 

 

 Sommerferie  

Juli 

Uge 30 Sommerlejr med spejderne - centerlejr 
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