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Mikrobe
Mikroberne har været med til at sælge juletræer 
og lavet fuglemad. Vi har været ude og gå årets 
juleheik på 3 km, hvor mikroberne skulle hjælpe 
nissen med at finde sin nissehue, så han kunne 
få julehumøret igen. Og så har mikroberne  
haft deres første aftenmøde til halloween.  
I det nye år starter vi med at have fokus på 
mærket TRØSTER og derefter skal vi bruge tid 
sammen med krible-krable-dyrene.  

  Første mikrobemøde er d. 23. januar  

Mikro
Vi har i den seneste periode haft fokus på 
mærket FØRSTEHJÆLP, vi har også snuset lidt 
til knob og selvfølgelig gået vores juleheik på  
4 km i år i regnvejr. I det nye år vil vi traditionen 
tro afholde “Tag en ven med”-dag, som 
mikroerne selv planlægger, og så vil vi tage 
mærkerne STJERNEKIGGER og KNIV sammen 
med mærket FAMILIESPEJDER, da vi skal  
bruge bålet mere i den efterfølgende tid.  

  Årets første møde er d. 12. januar kl. 17  

Mini
Minierne har den seneste tid taget INSEKT-
MÆRKET. Til trods for vanskeligheder med at 
tilberede de tre forskellige insekter, så kom alle 
i mål. Lige nu er vi ved at tage NISSEHUEMÆRKET, 
hvor man skal have nissehue på i alle vågne 
timer. Det er herligt at se så mange være med 
på den. I det nye år skal vi bl.a. tage mærket 
SCIENCEPIRATER, og lave en masse andet sjovt, 
spændende og udviklende for alle spejdere.  

  Årets første møde er d. 10. januar  

Junior
I efteråret har vi haft et førstehjælpsforløb, 
som blev afsluttet med hjælp fra en flok 
“tilskadekomne” tropsspejdere, som juniorne 
skulle hjælpe. Senest har vi taget mærket 
TEATERSPORT, som har været rigtig sjovt.  
I det nye år skal vi i gang med mærket 
SCIENCEPIRATER, hvor vi skal nørde lidt  
med nogle sjove eksperimenter og lære  
lidt om videnskab.  

  Årets første møde er d. 13. januar  

Trop
Troppen starter det nye år med lækker 
madlavning. Derudover fortsætter vi med 
SJOVT, DUMT OG FARLIGT. Det bli’r skægt.  
Og mon ikke vi får plads til lidt knobtræning  
og raftebyggeri?

Klan
Klanen har gennemgået en slags om-
strukturering, hvor vi har delt den op i en  
aktiv og passiv klan. De fleste klanspejdere  
er passive, så de fokuserer på at give den  
fuld spejdergas på sommerlejre, til oprykning, 
på løb osv. F.eks. har klanen planlagt et 
uhyggeligt natløb for konfirmanderne i 
Herfølge Kirke til januar, og det bliver  
rigtig fedt!

—   Shelterovernat. 6  8–9/1 
 Junior

—   Shelterovernat. 7  5–6/2 
 Junior

—   Generalforsamling  1/2 
 Alle ledere + forældre

—   Konfirmandnatløb  29/1 
 Klanen

—   Shelterovernat. 8  12–13/3 
 Junior

—   Shelterovernat. 3  26–27/3 
 Mini
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