Familiespejder 1. halvår 2022, hver anden lørdag i ulige
uger fra kl. 10-12.
Kunne du tænke dig at være med til spejder, hvor vi hygger og lærer om naturen, og
hvad den indeholder og er du mellem 3-6 år, så tag din mor, far eller en anden
voksen med.
I denne sæson lægger vi vægt på færdighedsmærket familiespejder og fra-jord-tilbord-mærket. Vi har hvert tema ca. 4 gange, så alle har mulighed for at deltage et
par gange på hvert forløb.
Vi håber, at i har lyst til at være med til nogle hyggelige timer.
Her er programmet:
Januar
Lørdag d. 8
I dag skal vi lære om reglerne for opførsel, samt hvilke forholdsregler man skal tage omkring
et bål. Vi skal også lave vores egen marmelade, som vi kan komme oven på de pandekager,
vi skal bage. (Færdighedsmærke Familiespejder) (Fokusmærke Jord-til-bord)
Lørdag d. 22
Find kreativiteten frem, for i dag skal vi bage lerperler. I dag skal vi også repetere
sikkerhedsreglerne i forhold til bål, så vi bliver rigtigt gode til at være omkring et bål.
(Færdighedsmærke Familiespejder)
Februar
Lørdag d. 5
I dag skal vi følge spor på forskellige måder. Vi finder bl.a. kompasset frem og ser, om vi kan
finde alle de gemte ting. Vi prøver at få bind for øjnene, og ser om vi kan følge en snor.
(Fokusmærke Sporfølger)
Lørdag d. 19
I dag har vi om tænkedag sammen med Spirene. Tænkedag er en fejring af spejdernes
grundlæggere, og der indsamles 2 kroner per spejder år til godgørende formål.
Vi vil denne dag også lære om os selv, og os selv i fællesskabet.
Marts
Lørdag d. 5
I dag skal alle huske at tage en bamse med, for vi er i fuld gang med at lære om sikkerhed,
Og det indebære også, hvad man kan eller skal gøre, når noget er gået galt. Det vil sige, at i
skal sætte plaster på jeres bamse og måske give den en forbinding på. Vi vil se på, hvad en
førstehjælpskasse indeholder, og lege at tage splinter ud.
(Færdighedsmærke Familiespejder)
Lørdag d. 19
I skal ælte jeres eget brød, og bage det over bålet. I skal lave jeres egen frisk ost som skal
spises på bollen, når den er færdigbagt. (Fokusmærke Jord-til-bord)

April
Lørdag d. 2
En kniv/dolk hører til som spejder. Og i dag skal vi lære, hvad der er af regler, når vi bruger
dolken. Og så skal vi snitte vores egen pind, som vi kan bruge til at riste skumfiduser på.
Samtidig vil vi repetere sikkerheden omkring et bål. (Færdighedsmærke Familiespejder)
Lørdag d. 16 påskeferie
Lørdag d. 30
Vi er godt i gang med foråret, så i dag skal vi plante frø. Tag gerne jeres ynglingsfrø og
nogle urtepotter med. Så må vi høre senere på året, om der er groet noget op af jorden. Vi
skal også lege, så kom friske til en hyggelig dag.
Maj
Lørdag d. 14
I dag er der mulighed for spejderhygge i Tinas have for dem, der ikke skal på storbededagsferie.
Lørdag d. 28
En ting, som mange forbinder med spejder, er at lære at binde knuder, for det er så praktisk
at kunne. Bare noget så simpelt som at binde sine snørebånd eller buksesnoren. Så i dag vil
vi introducere nogle af de første knob. Vi vil også lege nogle lege, hvor knob indgår.
(Færdighedsmærke Familiespejder)
Juni
Lørdag d. 11
Vi mødes i dag på Enø, så tag gerne badetøj og fiskenet med. Vi skal se, hvad vi kan fange i
vandet. Vi håber på en dejlig solskinsdag, og ellers tager vi bare regntøjet på i stedet, og så
går det nok også.
Lørdag d. 25
Kom og vær med til sommerafslutning med lege og andre hyggelige aktiviteter.

