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Spejderledere

Forældreinfo-siden, forældrehjælp og kalendere

Siden www.herfoelgespejderne.dk/foraeldreinfo er blevet opdateret med links til 
samtlige gren-kalendere, og de kan tilmeldes direkte fra siden. Disse gren-kalendere er 
et supplement til grenenes årskalender, indeholder de samme møder og informationer, 
men er direkte i Google. Hvis I tilmelder jer, har I altid den mest opdaterede mødeinfo,  
lige ved hånden!

Ligeledes er der en guide på siden til hvordan man tilmelder sig vores “store” 
Herfølgespejderne-kalender, som indeholder alle vores arrangementer og ture – 
 dds.dk/ical
På siden findes også pakkelister, den Røde tråd, uniformsvejledning (hvor skal mærkerne 
sidde?) og meget mere. Sig gerne til hvis der er information I mangler på siden.

Herfølgespejderne har iværksat en “Giv-en-hånd” kampagne www.herfoelgespejderne.
dk/kampagne/giv-en-haand der pt. kører på hjemmesiden. Tanken er naturligvis at vi  
har brug for jer forældre til at hjælpe med alt fra store til helt små ting. 
Det kan være at fælde juletræer, støtte op til et spejdermøde eller bage en kage – alt kan 
bruges og aflaster lederne, så de kan bruge tiden på det der er vigtigst: nemlig jeres 
spejderbørn. Ordningen løber året ud og er et supplement til den “forældreaftale” vi aldrig 
har fået igangsat her i 2022. Den forventer vi at genindføre fra 2023 igen.

Inden længe udsender vi en forældreundersøgelse, der er et meget kort spørgeskema, 
hvor vi måler jeres og jeres børns tilfredshed med vores spejderarbejde. I år vil den 
gennemføres i to dele, én til spejderne der gennemføres på møderne og et spørgeskema 
I som forældre får tilsendt. Være flinke at svare ærligt og
konkret, for det er den klart bedste måde vi finder ud af hvor 
vi skal have fokus i 2023, hvis noget skal ses på. 

Som altid er I meget velkomne til at skrive 
til os, hvis det er noget I vil have uddybet.

Gruppelederens forord

Ja, jeg vil gerne 
hjælpe med til 
Hyttedagen  

den 8. oktober

klik her

Ja, jeg vil gerne 
hjælpe med til 

Juletræsfældning  
den 19. november

klik her

—    Vidunderheik   1–2/10 
 Junior

—    PLan-kurser   16–22/10 
 Trop

—    Hytte- & arbejdsdag   8/10 
 Alle

—    Juletræsfældning   19/11 
 Alle + forældre

—    Juletræssalg   26–27/11 
 Klan

—    Julehejk   14/12 
 Mikro

—    Juletræssalg   10–11/12 
 Junior

—    Juletræssalg   17–18/12 
 Trop

—    Julestue   18/12 
 Alle + forældre

—    Juletræssalg   3–4/12 
 Mini

—    Juletræssalg   27/11 
 Mikro

OKT

NOV

DEC
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Mikro
Mikroerne saver, hamrer og banker søm i. De er 
ved at bygge skibe, som skal søsættes i kilden i 
kirkeskoven. Derudover øver de brugen af kniv. 
De elsker at udforske området og har fundet 
flotte svampe og de fantastiske spættehuller 
på træerne på bjerget.

Mini
Minierne har taget mærket SELVSTÆNDIG,  
og i den kommende tid vil vi bruge tiden på 
mærkerne SPEJDERHJÆLPEN, STIFINDER og 
meget andet sjovt. 
•  Den 10. oktober skal vi lave mad til vores 

forældre og søskende. 
•  Husk vi har shelterovernatning  

23. til 24. november.

Junior
Juniorne har været på Red Lederne-løb, som 
troppen arrangerede nede i hytten.  
Derudover har vi lært om kort og kompas,  
og prøvet færdighederne af i Herfølge. Det er 
nemlig god træning til Vidunderhejk som er  
d. 1.–2. oktober, som er spejdernes første  
hejk med oppakning og overnatning.

Spejderledere

Trop
Troppen er kommet godt i gang efter sommer-
ferien. De har lige afholdt KOLLE-KOLLE, hvor  
de selv har haft ansvaret for deres dagligdag i 
en uge. Til de ugentlige møder er der hver gang 
et lille indspark med knob.  
Vi skal inden længe forsøge at sejle på Køge å, 
hvor transport-midlet er en luftmadras. 
Nathejk-løbet er veloverstået, og PLan-kurser 
er lige rundt og hjørnet. Begge giver de 
spejderne minder for livet.
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