
Årsplan 2023 

 

Nogle arrangementer er for de enkelte afdelinger, andre for alle medlemmer af gruppen.  

 

Januar  

15. planlægningsdag for grenene i divisionen 

21.-22. Juniortræf med andre jævnaldrende i Sydsjælland for Kviste (vores gruppe står for turen, så kom endelig og 

stå på post. Det bliver i Vordingborg) 

28. Julefrokost for leder/bestyrelse m. partner   

Februar  

25.-26. gruppetur/fastelavn     

26. grupperådsmøde     

Marts  

4. I-scout divisions leder/seniorbegejstringsarrangement de kan godt bruge nogen som står for indkøb af mad og 

snack 

11. leder og bestyrelsesdag i divisionen med en konsulent fra korpset  

12. Banko søndag   

April  

15. divisionsrådsmøde 

23. Sct. Georgs dag/spejderdag kl. 10-11 for hele familien    

23. kl. 11-14 Vedligeholdsdag, hvor der er stor brug for hjælp fra forældre og spejdere  

28.-30. klan-/leder-/bestyrelseseventuddannelsesmarked 

Maj  

5.-7. PUF-kursus for de ældste kvistespejdere i Store Bededags ferien 

18.-21. Sommerlejr for Spirer i Kristi Himmelfart ferien  

Juni  

2.-4. Stærkebomøde for Senior og ledere (nordisk samarbejde som ender ud i nordisk sommerlejr i 2024) 

17.-18. Leder og bestyrelsesdøgn   

23. Sct. Hans bål i Næstved Parken    

Juli  

Sommerlejr på Gurredam i uge 26 for Kviste, Hvideslægt og måske Arvina 

August  

12. ”vi elsker heroes” (90’er festen, hvor vi kan være frivillige og tjene penge til gruppen) 

13. klargøring af hytten og grund     

19. fælles spejderstart/Startskud på Munkebakken med de andre grupper i Næstved  



19.-20. gruppetur inkl. oprykning, inkl. Nat i Naturen   

September  

1. Klargøring til Foreningernes dag med overnatning for trop/klan/ledere/bestyrelse   

2. Foreningernes dag i Rådmandshaven (samt frø- og spirespejd)   

16. kl. 10-14 vedligeholdelsesdag, hvor vi har stor brug for hjælp fra forældre og spejdere  

16.-17. kl. 14- leder og bestyrelsesdøgn inkl. fastsættelse af kommende årsplan og udviklingsplan   

23. socialt divisionsarrangement for alle spejdere og ledere 

Oktober  

7.-8. natløb i Vordingborg for troppen  

uge 42 PLAN eller PLUS kurser for de store i troppen og klanen  

28.-29. mikro og mini træf i divisionen for Spirer  

November  

før korpsrådsmøde mødet  

4.-5. trop og seniortræf i divisionen  

18.-19. Korpsrådsmøde for de 2 valgte til dette møde  

25.-26. gruppetur for alle spejdere    

 

 

Evt. Bagagerums udsalg/loppemarked. 

Evt. julekalendersalg 

Evt. Spejderhjælpen 

Grunden til vi har fjernet Åbenthus, er for at få en gruppetur ind til gavn for flere spejdere og vi har Foreningernes 

dag 1 uge efter. Vi besluttede også at vi ville bruge vores 1. møder i grenene på ” åbenthus”, så vi skal stadig lave god 

pr. 


