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Mikro
Mikroerne vil hver gang opleve, at møderne 
indeholder mange værdier. Mikrospejderne vil 
lave sjove og lærerige ting som dåsespejlæg, 
brænde og snitte skumfiduser, lave mad på bål 
og tage på ture.

Mikrobe
Vi færdiggør KRIBLE-KRABLE-mærket. Vi skal 
på fotoløb rundt i Herfølge søndag den 1. maj 
– VIGTIGT: Vi mødes ved biblioteket kl. 10. 

Og så skal vi tage fra JORD-TIL-BORD-mærket 
inden vi går på sommerferie.

Mini
Minierne har netop afsluttet mærket 
SCIENCEPIRATER, hvor de blandt andet har 
prøvet at blande olie og vand sammen, samt 
lavet en flyvende hockeypuck.

Frem mod sommerferien skal minierne også 
lave mad, bygge noget i træ og sove i shelter.

Junior
Juniorne startede året med en masse 
videnskabelige eksperimenter med både ild, 
tjubang, cola-mentos-forsøg og muggent 
toastbrød. 

Derefter vendte vi tilbage til spejder- 
rådderne i form af et løb inspireret af Baden-
Powells (spejderbevægelsens grundlægger)  
liv, og senest lærer vi knob, besnørringer  
og bygger med rafter. 

Derefter ser vi frem mod sæbekassebilløbet 
Oak City Rally til maj og selvfølgelig den store 
spejderlejr i uge 30.

Trop
Troppen vil vi i løbet af foråret arbejde med 
lejrplanlægning – da der er den fedeste 
sommerlejr i uge 30, og vi skal være klar. 

Vi planlægger også at tage på en eller to 
overnatninger (ud og sove i det fri), og vi 
fortsætter med at lave mad på trangia den 
første hverdag i hver måned.

—    Påskebjergmarch   9/4 
 Alle + forældre

—    Fællesspisning m. familie   28/4 
 Junior + forældre

—    Shelterovernat. 9   23–24/4 
 Junior

—    Shelterovernat. 11   11–12/6 
 Junior

—    Sankt Hans   23/6 
 Alle + forældre

—     Gruppetur  26–29/5 
 Alle

—    Shelterovernat. 10   14–15/5 
 Junior

—    Hyttedag   7/5 
 Alle + forældre

—    Oak City Rally  29/5 
 Mini +  Junior +  Trop

Herfølgespejderne
Bjergvej 5B

4681 Herfølge

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

Juniorspejder

Klanspejder
Tropspejder

Alle spejdere
Mikrobespejder
Mikrospejder
Minispejder

KALENDER MED LINKS TIL MERE INFO
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MAJ

JUNI

https://www.herfoelgespejderne.dk/
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/paaskebjergmarch-2022
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/faellesspisning-med-familie
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/2021-22-shelterovernatning-9-junior
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/2021-22-shelterovernatning-11-junior
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/sct-hans-med-herfoelgespejderne-i-herfoelge-sognegaard-2022
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/gruppetur-alle-spejderne-hos-herfoelgespejderne
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/2021-22-shelterovernatning-10-junior
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/hyttedag-arbejdsdag-foraar-2022
https://www.herfoelgespejderne.dk/begivenhed/oak-city-rally-2022
http://www.herfoelgespejderne.dk
http://www.facebook.com/groups/Herfoelgespejdernesmikrober
http://www.facebook.com/groups/Herfoelgespejdernesmikroer
http://www.facebook.com/groups/herfoelgespejdernesminier
http://www.facebook.com/groups/herfoelgespejdernesjuniorer
http://www.facebook.com/ herfoelgespejderne
http://www.facebook.com/ herfoelgespejderne

