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vores nyhedsbrev og kalender

Mikro
Mikroerne er super glade og aktive spejdere,  
de er altid friske på at lære og prøve noget nyt. 
De har lige taget knivbevis, og ønsker alle de 
mærker, der er på tavlen!  
Vi sætter pris på kammeratskab/venskab,  
og de udvikler sammen nye lege. Vi håber flere  
vil tilmelde sig sommerlejren SL 2022 og få en 
oplevelse for livet.

Mikrobe
Spejderåret blev afsluttet med et kæmpe 
pandekagebjerg, som blev fremstillet og 
fortæret i forbindelse med at tage RASMUS 
KLUMP-MÆRKET. Der blev også sagt farvel  
og på gensyn til de spejdere, som bliver til 
mikroer efter sommerferien. Efter sommer-
ferien vil vi have fokus på kniv, bål og knob, inden 
vi tager årets første hejk den 4. september. 
Første spejdermøde bliver den 21. august  
kl. 10–12.

Mini
Minierne har nu gennemført MINISHELTY-
MÆRKET. Det har været fantastisk endnu 
engang at se, hvor selvstændige spejderne 
bliver efter de fire overnatninger.  
Lige om lidt skal vi på SL 2022 – det bliver stort 
og vi skal møde mange nye spejdere fra lande, 
som man måske kun har læst om. Første møde 
efter sommerferien er mandag den 15. august 
for 2. og 3. klassebørn.

Junior
Med lidt hjæp fra et par skolekammerater 
lykkedes det at komme på Oak City Rally, og  
de seje spejdere gav lederne totalt baghjul.  
Vi har også kun en enkelt shelterovernatning 
tilbage, før det eftertragtede SHELTY-MÆRKE 
kan gives til de to, der har gennemført alle  
12 overnatninger. Nogle af os ses til SL 2022,  
og ellers mødes vi igen til oprykningen.  
Første spejdermøde efter sommerferien er 
torsdag den 18. august.

Trop
En stor del af troppen deltager på sommer-
lejren med mange tusinde andre spejdere,  
og det skal nok blive en stor oplevelse.  
Så slipper Lars og Peter troppen, og lader nye 
kræfter komme til: nemlig den superseje Loui, 
som alle kender i forvejen. Det bliver mega fedt. 
Måske står der bål på programmet til næste år, 
måske noget helt andet. Mon ikke Lars og Peter 
dukker op til oprykningen, så Loui kan blive en 
del af troppen på den rigtige måde?

Klan
På Herfølgespejdernes initiativ er der nu 
startet et klanfælleskab op mellem grupperne  
i Herfølge og omegn. Formålet er at samle 
klanspejderne fra forskellige grupper, så de er 
nok til at lave nogle fede aktiviteter samme.  
Vi har haft et rigtig godt opstartsmøde med 
deltagelse fra både Herfølge, Lynggruppen  
og Radulf, og det virker til, at klanspejderne  
har fået blod på tanden.  
De har allerede planlagt at mødes under  
SL 2022 og efter sommerferien, så vi håber, at 
der kommer godt gang i klanaktiviterne igen.
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