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Velkommen til Bjergets Ekko;  
vores nye nyhedsbrev og kalender

Mikrobe
Mikroberne er kommet godt i gang efter 
sommerferien, og vi har taget godt imod de 
nye mikrober, der er kommet til, hvilket jo er 
dejligt. Lige nu er vi i gang med at tage fokus- 
mærket LEGEMESTER, mærket tager vi færdigt 
i løbet af oktober. 
I de næste par måneder har mikroberne fokus 
på færdighedsmærket BÅL, KNOB og KNIV  
som vi gør færdigt inden jul. 
Mikroberne skal i år være med til at sælge 
juletræer, og det gør vi sammen med Klanen. 
Og så skal vi ud på vores Julehejk på det  
sidste mikrobemøde inden Julestuen.

Mikro
Mikroerne er efter sommerferien startet på 
mærket NATURFAN – mærket tages over  
hele året. Vi har afholdt “tag en ven med”-
arrangement, hvor mikroerne selv er med til 
planlægningen af mødet. 
Vores fokus er lige nu på færdighedsmærket 
KNIV, hvor mærket afsluttes med en lille prøve 
i reglerne om brugen af kniv. 
I den næste tid har vi fokus på: orientering – de 
får et indblik i kompasset; førstehjælp – vi tager 
færdighedsmærket FØRSTEHJÆLP 1; knob – vi 
tager mærket KNOB BRONZE. Derudover skal 
mikroerne på Tusmørkeløb og sælge juletræer 
sammen med Klanen.

Mini
Minierne er i gang med forkusmærket EN GOD 
GERNING, hvor vi bl.a. har været på Herfølge 
Naturkirkegård og rense søen og åen for blade 
og grene. I den kommende tid skal vi tage 
INSEKT-mærket, holde fællesspisning med 
forældrene, sælge juletræer, på shelter-
overnatning og meget mere.

Junior
Juniorerne startede året ud med KNIV, ØKSE og 
SAV. Derefter har vi taget SURVIVOR-mærket, 
hvor spejderne bl.a. har bygget bivuakker af 
presenninger, lavet spritbrændere af gamle 
dåser og som afslutning på forløbet: slagtet 
unghaner, som vi lavede dejlig suppe af.
I den kommende tid ser vi frem til førstehjælp, 
juletræssalg og nogle kolde shelterovernatninger 
for dem, der tager SHELTER-mærket.

Trop
Troppen startede året med at tage KOLLE 
KOLLE-mærket ved at bo i spejderhytten i en 
uge med madindkøb, madlavning, rengøring, 
lektielæsning, transport til og fra skole uden 
ledere eller forældre – selvfølgelig. 
Vi er i gang med at tage WOOP-mærket, og 4 
seje spejdere har været på adventurespejd-
løbet Nathejk. De næste par måneder står den 
på platformmærket SJOVT, DUMT OG FARLIGT, 
og selvfølgelig mad én gang om måneden i  
et år på stormkøkken.

Klan
Klanen har ingen faste møder, men laver det, 
som medlemmerne har lyst til. Seneste har 
Sebastian og Niels Jakob været gøglere på 
Nathejk, hvor vi fik lov til at sende spejderne 
– inklusiv vores egne tropsspejdere – tilbage  
til 1600-tallet på jagt efter et magisk sværd. 
Startposten foregik på selveste Kronborg Slot, 
hvor Niels Jakob poserede som den maniske 
Kong Philip den 7. (med ukendte følger for  
hans storhedsvanvid). 
Til vinter ser vi frem til at arrangere et 
uhyggeligt natløb for konfirmanderne i 
Herfølge Kirke.

—   Shelterovernat. 3  8–9/10 
 Junior

—   Shelterovernat. 4  6–7/11 
 Junior

—   Aften-halloween  29/10 
 Mikrobe

—   Juletræsfældning  20/11 
 Alle voksne + forældre

—   Juletræstænding  26/11 
 Alle + forældre

—   Julestue 19/12 
 Alle + forældre

—   Juletræssalg  28/11 
 Mikrobe +  Mikro +  Klan

—   Juletræssalg  11–12/12 
+ Shelterovernat. 5  Junior

—   Juletræssalg  18–19/12 
+ Shelterovernat.  Trop

—   Juletræssalg  4–5/12 
+ Shelterovernat.  Mini

—   Fællesspisning  1/11 
 Mini + forældre

—   Tusmørkeløb  5/11 
 Mikro

—   Hyttedag  3/10 
 Alle + forældre
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Find mere info på 
www.herfoelgespejderne.dk

www.facebook.com/groups/Herfoelgespejdernesmikrober 
www.facebook.com/groups/Herfoelgespejdernesmikroer
www.facebook.com/groups/herfoelgespejdernesminier 
www.facebook.com/groups/herfoelgespejdernesjuniorer

www.facebook.com/ 
herfoelgespejderne
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Klanspejder
Tropspejder

Alle spejdere
Mikrobespejder
Mikrospejder
Minispejder

Bjergets Ekko genopstår!
Efter en årrække uden et blad, har vi valgt at udgive vores medlemsblad igen. Denne gang  
i en lettere og mere informativ udgave. Vi håber I vil tage godt imod bladet, der vil blive  
udsendt hvert kvartal fremover. Efteråret er spejdertid, så kig godt på kalenderen til venstre, 
der er masser af fede aktiviteter hos Herfølgespejderne.

KALENDER MED LINKS TIL MERE INFO

Gruppelederens forord
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