Mødekalender for Juniorerne 20/21
Sort: Almindelige spejdermøder
Rød: Fællesarrangementer i gruppen
Blå: Fri 😊
Dato

Mærke/Aktivitet

Bemærkninger

14. – 15. august

Oprykning

Vi siger farvel til dem der rykker op, og tager imod de nye.

18. august

Kniv, sav og økse

25. august

Kniv, sav og økse

Vi repeterer kniv, sav og økse. Dem der ikke har kniv-, savog/eller øksebevis kan tage det.

1. september

En god patrulje

8. september

En god patrulje

15. september

En god patrulje

22. september

En god patrulje

29. september

1. hjælp

6. oktober

1. hjælp

13. oktober

1. hjælp

20. oktober

Efterårsferie

27. oktober

Telt

3. november

Telt

10. november

Pionering

17. november

Pionering

21. – 22. november

Juletræsfældning

Vi skal bruge folk (og forældre!) til at fælde og slæbe en
masse juletræer vi kan sælge.

24. november

Pionering

Flere rafter.

1. december

Vild Ro

8. december

Vild Ro

12. – 13. december

Juletræssalg

I dette mærke skal vi ud og være både vilde og rolige –
begge dele er vigtige og sunde for kroppen og hovedet, og
vi skal undersøge hvordan det påvirker os.
Vi skal sælge juletræer, have en hyggelig weekend og
måske tage et mærke???

15. december

Vild Ro

Mere vild ro, nu med mærke for det.

20. december

Julestue

Fælles juleafslutning med hele gruppen. Der vil være gratis
risengrød, æbleskiver til salg, udlevering af årsstjerner, og
præmier til dem der har solgt flest lodsedler.

5. januar

Bål

Er i pyromaner nok til at tænde ild i kulde og sne?

12. januar

Bål

19. januar

Bål

Mærket går ud på at lære hvordan man er en god patrulje.
Samarbejde og kommunikation står i fokus her, og vi skulle
gerne alle sammen komme tættere på hinanden.
Vi skal lære førstehjælpens fire hovedpunkter, og hvordan
udfører førstehjælp ved blødninger og andre skader.

Vi skal lære at slå et kitkat-telt op ordentligt
(kitkat-teltene er de store orange ottemands telte).
Vi skal bygge med rafter og lave knob og besnøringer.

Juleferie

…Kan i overhovedet huske hvordan man gør stadigvæk?

26. januar

Kodehoved

2. februar

Kodehoved

9. februar

Kodehoved

16. februar

Kodehoved

23. februar

Vinterferie

2. marts

Lav jeres eget møde

9. marts

Lav jeres eget møde

16. marts

Lav jeres eget møde

23. marts

Lav jeres eget møde

30. marts

Lav jeres eget møde

I skal i hver patrulje forberede et møde som i skal afholde
for de andre. De første par møder et til forberedelse af
jeres plan, og de sidste står hver enkelt patrulje for.
Det skal stadig være relevant spejderarbejde, i kan ikke
lave et møde der er ren fjol og leg.

2. april

Påskebjergmarch

Vi skal ud hele gruppen og gå en god 20+ kilometers tur.

6. april

Telt

13. april

Telt

20. april

Bål

27. april

Sæbekassebil

4. maj

Sæbekassebil

11. maj

Sæbekassebil

18. maj

Sæbekassebil

25. maj

Sæbekassebil

Vi skal lave en sæbekassebil vi kan tage med til Oak City
Rally, flere hvis der er nok der skal med. Vi starter med at
bestemme bilernes tema, så skal bilerne bygges, og til sidst
skal de males og pyntes. Hvis vi går efter at vinde præmien
for flotteste vogn, er udklædning også en god idé.

29. – 30. maj

Oak City Rally

10 km langt sæbekassebilsræs med mange flotte vogne.

1. juni

Survivor

8. juni

Survivor

15. juni

Survivor

Kan man sove i naturen hvis man ikke har et telt? Kan man
skaffe vand uden en vandpost? Mærket går ud på hvordan
man klarer sig selv når man ikke har andet end naturen.

22. juni

Afslutning

Vi bygger bålet til Skt. Hans aften op, og hygger for resten.

23. juni

Skt. Hans aften

Med fællesspisning ved kirken

Sommerferie

Mærket går ud på at lave og sende koder af forskellig art.
Morsekoder er oplagt, men der kommer også til at være et
par andre kodertyper. Måske kan i endda lave jeres helt
egen kode.

Kan i huske hvordan man slår telt op?
MERE

ILD

Nok med en sommerlejr på et eller andet tidspunkt.

13. -14. august ’21

Oprykning

17. august ’21

Første møde efter sommerferien. Plan følger når vi kommer tættere på.

Selvfølgelig med forbehold for ændringer.
Venlig hilsen lederne:
Magnus G
41 43 14 59
Kirsten
40 61 56 93
Christian
53 64 54 89
junior@herfoelgespejderne.dk

Den vigtigste tur om året, sørg for at komme!

