
Halvårsplan for spejdertroppen 1. halvår 2023

Hvis ikke andet er nævnt er møderne tirsdage kl. 18.30 – 20.30

Dato Aktivitet Medbring

Januar
08-01-2023 Nytårsparade  kl. 13.30 – 16.30 Uniform & varmt tøj
10-01-2023 Mærke Tilmelding og betaling til

vinterfejde
17-01-2023 Mærke
24-01-2023 Trangia kl. 17 - 20 Kr. 30
28-01-2023 Vinterfejden i Haslev kl. 16.00 – 23.30

Kreativ Workshopdag i Herlufmagle kl. 10 - 15

Varmt tøj og udstyr

familien

31-01-2023 Mærke

Februar
07-02-2023 Mærke – fællesmøde med juniorerne
11-12/2-202
3

Trop/seniortur i distriktsregi Alm. weekendudstyr

14-02-2023 Vinterferie ikke spejdermøde
21-02-2023 Fastelavn, alle enheder kl. 17 - 19 Udklædning   +  25 kr.

Tilmelding til troptur
24-25/2-202
3

Troptur kl. 17 – 16
Vi låner en spejderhytte med tilhørende shelter

Alm. weekendudrustning

28-02-2023 Trangia kl. 17 – 20
Forælderkaffe

Kr. 30

Marts
07-03-2023 Mærke – fællesmøde med juniorerne Tilmelding og betaling til

weekendtur
10-12/3.202
3

Weekendtur med juniorerne i spejderhytten
+ trangia kl. 17 – 11.

Alm.weekendudrustning

14-03-2023 Ikke spejdermøde
21-03-2023 Mærke
26-03-2023 Hyttens dag kl. 9 - 14 Familien og værktøj
28-03-2023 Ta’ en ven med møde Venner

April
1-8/4.2023 Roland Arresøcentret for 13 – 15 årige lejrudstyr
08-04-2023 Fårets dag, Lundby familien
11-04-2023 mærke
18-04-2023 Trangia kl. 17 - 20 30 kr.

22-23/4.202
3

Familietur, Dybsø naturskole kl. 9.30 – 10

26-04-2023 Vi fejrer Sct. Georgs dag og aflægger spejderløfte
28-30/4.202
3

Kampen om Næsby weekendudrustning

29-30/4.202
3

Trop/seniortur i Distriktsregi weekendudrustning



Maj
02-05-2023 mærke
05-05-2023 Vi står med Fane ved Mikkels konfirmation
09-05-2023 Mærke

Forælderkaffe
16-05-2023 Mærke
23-05-2023 Trangia kl. 17 – 20 Kr. 30
26-29/5
-2023

Balalajka, Næsbycentret for 14 – 17-årige Alm. weekendudstyr

30-05-2023 Mærke

Juni
06-06-2023 Trangia kl. 17 - 20 Kr. 30
9-11/6-2023 Sejlerkursus, Arresøcentret Alm. weekendudrustning
13-06-2023 Mærke
20-06-2023 Fælles sommerafslutning alle enheder kl. 17 – 19

Juli
22-29/7.202

3
Sommerlejr (muligvis Fyn) lejrudrustning

Her har I den foreløbige plan for spejderarrangementer i første halvdel af 2023.

Der kan naturligvis komme mere til og ting kan blive aflyst hvis der ikke er tilmeldinger nok.

Vi vil i dette halvår samen med juniorerne tage mærket ”håndværker” hvor alle får stiftet bekendtskab med

de mest gængse stykker værktøj, søm, skruer, torx osv.

Vi skal arbejde/genopfriske knobmærkerne, arbejde med et nyt historiemærke om spejderlivet og så håber

jeg vi kan finde plads til et o-løb et sted på Sydsjælland og måske en dag med troldejagt efter Thomas

Dambos trolde på Vestegnen og i København så mærket ”Troldejagt” også kan komme i hus.

Jeg forsøger at sende info om de enkelte arrangementer så snart jeg modtager noget fra arrangørerne, men

husk at vi alle er frivillige og har ”mange jern i ilden” så det kan ske at info ikke kommer så hurtigt som i

kunne ønske det. I er altid velkomne til at kontakte mig på telefon, sms eller mail hvis der er noget i ønsker

at få uddybet, så gør jeg hvad jeg kan.

Nye spejdere er altid velkomne så tag gerne en ven med ☺

Og forældre er også altid velkomne til at blive og give en hånd med eller drikke en

kop kaffe i hinandens selskab, og som noget nyt vil bestyrelsesmedlemmer 2 gange i

dette halvår være til stede til forælderkaffe, hvor forældre har mulighed for måske at

få uddybet hvad der foregår i Hammer gruppe, og høre hvad bestyrelsen arbejder

med.

Vi glæder os til en ny sæson

Mange spejderhilsner

Tropleder: Lykke Bak.      Tlf. 2729 1829                   Mail: Lykke@fladsaaturist.dk

Tropassistent: Knud Henriksen     Tlf. 6049 5857       Mail: knudhenriksen@mail.dk

Meld venligst afbud, helst via sms, hvis du er forhindret i at komme til et møde eller arrangement.
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