
 

 
 
Velkommen tilbage efter en dejlig juleferie. Her efter jul skal vi tage mærket ”Kaos-kontrol”. Det handler om at 
kunne arbejde under pres – alene og i en gruppe. Det handler også om at kunne gå på kompromis og bevare 
overblikket i pressede situationer.      
   Vi starter fortsat op ved bålstedet uden for med lygter og lejrstole. Husk derfor fornuftig påklædning. Set med 
voksen-øjne er det stjernestunder med intim stemning at sidde sammen i mørket omkring bålet/lygterne ☺  
 

 
Januar 
6. : Point-løb med stress-faktor.     
 

13. : Dolk og koder… 
   De, som ikke har dolkebeviset, skal tage det. Tag gerne en dolk med, hvis du har én.  

  De andre spejdere arbejder med forskellige koder.  
 

20. : Vi lærer om førstehjælp.  
 

27.  : Vi sælger lodsedler i Brædstrup. Vi starter og slutter ved Fit og Sund.  

 

Februar 
3. : Første-hjælps-scenarier.  

                      - Hvordan skal man hjælpe i forskellige situationer med mange tilskadekomne?? 
 

10. : Vinterferie 
 

17. : Ildaften – vi skal bl.a. lave fire-balls.  
 

24.  : Escape-room… Vi skal give den som nødhjælpsarbejdere, der kæmper mod tiden for at  
  redde folk fra et frygteligt jordskælv.  

 

Marts 
2. : Spejdernørd – vi øver spejderfærdigheder til patruljedysten.  
 

6.-8.  : Patruljedyst – weekendtur til Tranholmhus. 
 

9. : Fri efter lejren i weekenden.  
 

16.  : Vi ta’r på eventyr – og øver os i at indgå kompromisser. 
 

23.  : Vi planlægger vores patrulje-shelter-tur. Bagefter skal vi lege.  
 

30. : Find-hjem-tur. Vi mødes ved Fit og Sund. 

 

April 
6. + 13. : Påskeferie  
 

17.-18.  : Patrulje-shelter-tur 

 
 
 

Til kalenderen: 
27. juni – 29. juni (3. juli): Sommerlejr 2020 
 
Mange grønne spejderhilsner fra 
 
Ungledere: Kristine, Sarah, Magnus og Anton 
Ledere: Pernille og Marie, Malika 60 93 84 51, Bente 21 31 30 26  

Husk: 
Vi mødes hver mandag fra  

Kl. 17.30‐19.00 på Sømosegård. 
Tag praktisk tøj på, som passer til 

vejret, og som gerne må blive beskidt. 
 

* * * 
Uniformer og andet udstyr bestilles på:                                
                   www.55nord.dk 

 

     Program for juniorspejdere og spejdere 

 


