
Familiespejder 1. halvår 2023, 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
om 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 “familiespejder” og “legemester” Vi har temaet ca.
4 gange og for at modtage mærket, er reglen, at man skal man have deltaget 3
gange.

Vi håber, at i har lyst til at være med til nogle hyggelige timer.

Her er programmet:

Januar
Lørdag d. 7.
Knob og besnøringer er andre ord for knuder. Så i dag skal vi lære at binde nogen af
dem, samt at bruge vores nye viden til noget praktisk.
Så kom og vær med så vi kan få løst knuderne.

Lørdag d. 21.
Kniven er et redskab som spejderne hyppigt bruger, så i dag skal vi bruge kniven til
at snitte og lave træmænd og instrumenter.
Vi vender selvfølgelig sikkerhedsreglerne for brug af kniv, og hvor og hvad der er i en
forbindingskasse.

Februar
Lørdag d. 4.
Vi mødes på Enø og går en tur med oppakning og bamse, så husk jeres rygsæk,
med en madpakken, drikkedunk og tag jeres ynglingsbamse med. Dog ikke den
største, da i skal bære den med rundt på turen.

Lørdag d. 18.
Vi har tænkedag med Spirene og leger nogle lege efterfølgende.

Lørdag og søndag d 25-26 - Gruppetur
Fastelavn og søndag er der grupperådsmøde (generalforsamling).

Marts
Lørdag d. 4.
Vi hjælpes med at lave bål og taler om sikkerhedsreglerne. Vi laver stearinbomber
og hemmelige beskeder.



Søndag d. 12.
Banko til fordel for spejderne.

Lørdag d. 18.
Repetition af bål, kniv, knob færdigheder. Vi bager kage i appelsinskaller, snitter en
fin skumfiduspind, samt laver et håndtag på pinden.

April
Lørdag d. 1.
Påskehygge i Tinas have på Heibergsvænget 5 sammen med Spirerne.

Lørdag d. 15.
Drager skal vi bygge og se, om vi kan få dem op at flyve.

Søndag d. 23.
Sct. Georgs dag/spejderdag kl. 10-11 for hele familien.
Vedligehold fra kl 11-14, hvor vi har stor brug for hjælp fra jer forældre.

Lørdag d. 29.
Vi skal udfordre vindene og se, om vi kan bygge en vindmølle.

Maj
Lørdag. d. 13.
I dag skal vi lege og fortælle historier. I skal være med til at digte historierne og finde
redskaber dertil.

Lørdag d. 27.
Vi fortsætter med at lege, hvor vi skal bruge vores krop og skjulte evner til at fortælle
en historie.

Juni
Lørdag d. 10.
Vandaktiviteter med net og spand.

Fredag d. 23.
Sct. Hans bål i Næstved Parken for dem, der har lyst.

Lørdag d. 24.
Sommerafslutning med Frøenes favorit lege.

Vel mødt
Frølederne - Line, Anne og Line


