
Junior halvårsplan efterår 2022 
 
Kære Junior spejder og forældre, 

Hermed halvårsplan for efteråret 2022 med temaer og planlagte ture.  
Vi mødes hver onsdag ved hytten kl. 17:30 til 19:30, medmindre andet er meldt ud. 
Husk som minimum ALTID dit tørklæde og meget gerne uniformen, som kan tåle slitage og en klat maling…  

Til jer forældre som alligevel keder jeg når ungerne er afsted, så meld endelig ind på et eller to møder og 
hjælp os. Det kræver IKKE spejdererfaring, men de ekstra hænder gør en forskel. Skulle du så eksempelvis 
have viden om et af temaerne vil det være en stor hjælp. (Hint, hint... vi mangler specielt nogen der kan 
hjælpe med 1.Hjælp!) 

August: 

24/8 Fælles møde med oprykning – ÆNDRET MØDETID 17-19 – Husk badetøj 
31/8 Mærket - Ryste sammen møde 

September: 

7/9 Tømmerflåde HUSK BADETØJ! 
14/9 Hvordan indrettes en lejrplads?  
21/9 Mad på en lejr – Hygiejne, ild og rigeligt smør... 
TUR – 24-25/9 Vi bruger det vi har lært og opbygger en lejrplads 
28/9 Snit din egen kniv - forløb 1. møde 

Oktober: 

5/10 Snit din egen kniv - forløb 2. møde 
12/10 Snit din egen kniv - forløb 3. møde 
19/10 FERIE 
26/10 På egen hånd - forløb 1. møde 

November: 

2/11 På egen hånd - forløb 2. møde 
9/11 På egen hånd - forløb 3. møde 
TUR 12-13/11 
16/11 1. Hjælps - forløb 1.møde 
23/11 1. Hjælps - forløb 2.møde 
30/11 TOP Hemmelig event ѮѯѰѱ 

December: 

7/12 Fælles juleafslutning hele gruppen – HUSK gave til 20kr – ÆNDRET MØDETID 17-19 
14/12 Junior afslutning – duften af julebag over bål. 
 

Kommer du ikke, så melder afbud ved at sende en SMS til en af følgende ledere: 

Rasmus: 2080 9821 - Lars: 2175 8735 - Asger: 2671 0804 

Vel mødt til et nyt fedt spejder(halv)år! 

Louise, Jakob, Asger, Lars og Rasmus 


