
Program for Smutter og Ulve 
 
 

        Januar:  

•  9 jan. Vi begynder på bangebuksemærket, drengene skal have vandretøj på. 

• 16 jan. Vi fortsætter med bangebuksemærket, pigerne skal have vandretøj på. 

• 23 jan. Vi laver foderhuse til fuglene, medbring en tom mælkekarton. 

• 30 jan. Mini stormester!!!!  

Februar:  
•  6 feb. Vi mødes ved Fit og Sund i Brædstrup,  

              hvor vi leger og hygger i parken. 

• 13 feb. Vi holder vinterferie. 

• 19 feb. Fastelavnsgudstjeneste i Brædstrup kirke   

• 20 feb. Vi laver bål mad, snitter og insekt bo. 

• 27 feb. Vi laver bål mad, snitter og insekt bo. 

Marts:  
•   6 mar. Vi laver bål mad, snitter og insekt bo. 

• 13 mar. Vi fortsætter med bangebukse mærket, vi laver hjelme og kæpheste til ridderturneringe. 

• 20 mar. Vi fortsætter med bangebukse mærket, vi laver sværd og skjold til ridderturneringe.  

• 27 mar. Ridderturnering.  

 April: 
•   3 apr. Vi holder påskeferie.  

• 10 apr. Vi holder påskeferie. 

• 17 apr. Vi bygger huler i skoven. 

• 24 apr. Vi sælger lodsedler, vi mødes og slutter ved   
              Brugsen i Brædstrup. 

Maj: 
•  1 maj. Vi tager på rosinløb. 

•  8 maj. Vi besøger rensningsanlægget på Åvej 37 i Åstruplund, vi mødes og slutter her.  

• 15 maj. Vi skal ud og sejle i kanoer, vi mødes og slutter ved Ring sø, ta’ gerne mor eller far med. 

• 22 maj. Wellness og mudder…….. 

• 29 maj. Vi holder pinseferie.   

Juni: 
• 2 til 3 jun. Vandretur med overnatning (nærmere 

info senere). 

• 5 jun. Fri pga. Grundlovsdag. 

• 12 jun. Sommerferieafslutning. 

• Husk årets sommerlejr d. 1 til 3 juli.  
 

 Mange spejderhilsner fra Bente H, Daniel, Ann-Britt, Dorit, Anders, Lena og Hanne. 

Har du spørgsmål så ring til Ann-Britt på 41607388 

Vi mødes hvis ikke andet er nævnt altid på Sømosegård kl. 17,30 – 19,00. Husk altid praktisk tøj. 

 

• Bestilling af uniformer og andet udstyr klares for drengene på www.55nord.dk pigerne på spejdersport.dk 

• Find os også på www.grønspejderbrædstrup.dk her er programmer og andre informationer. 

http://www.55nord.dk/
http://www.grønspejderbrædstrup.dk/

