
 D  E  T       D  A  N  S  K  E       
 

1. Rønne 
 

 

Program for 
 

3. marts Klar dig selv og kimslege
 

(Tropsmøde)  Akela og 2 hjælpere kigger forbi
 

  Vi lærer bl.a. at sy mærker på uniformen og skærper sanserne

 
10. marts K nob, taljer, både og sejlskibe
 

(Tropsmøde)  Vi tager på besøg på havnen og ser på praktisk anvendelse af knob 
og taljer, samt hvad havnen ellers byde på. Hus

13. - 14. marts Lokalt 
 
  Patruljelederkursus for
  nuværende og kommende PL/PA’ere
 

  Særskilt indbydelse følger

17. marts Patruljemøde
 

(Patruljemøde)  PL/PA har i weekenden 
et valgfrit spejderemne

  
24. marts Fælles korpsligt
 

(Tropsmøde)  Vi satser på succes 
 

  Fælleskørsel fra Kanondalen kl. 18.30 
  Spejdere b
  Forældre der kan hjælpe med kørsel bed
 

31. marts  Intet møde 

Forbehold for ændringer: 
 

Vi mødes kl. 19 - kl. 21 i Kanondalen, hvis ikke andet er anført.

Ved afbud til patruljemøder
Ved afbud til tropsmøder:

D  E  T       D  A  N  S  K  E       S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S

Rønne Trop og Flok
 
 

 

Program for Troppen

Marts 2010 
 
 

Klar dig selv og kimslege  

la og 2 hjælpere kigger forbi 

Vi lærer bl.a. at sy mærker på uniformen og skærper sanserne

nob, taljer, både og sejlskibe  

tager på besøg på havnen og ser på praktisk anvendelse af knob 
, samt hvad havnen ellers byde på. Hus

 
Lokalt patruljelederkursus 

Patruljelederkursus for 
nuværende og kommende PL/PA’ere 

kilt indbydelse følger 
 

Patruljemøde -surprise  

PL/PA har i weekenden forinden inden planlagt patruljemødet ud fra 
et valgfrit spejderemne 

Fælles korpsligt  spejdermøde på Rømeregård 

Vi satser på succes ved februar-mødet og en gentagelse i marts

Fælleskørsel fra Kanondalen kl. 18.30 og hjemkørsel efter behov
Spejdere bedes tilmelde sig til fælleskørslen 
Forældre der kan hjælpe med kørsel bedes melde sig

Intet møde - Påskeferie 

 
Forbehold for ændringer: Tjek: ronnespejder.dk

kl. 21 i Kanondalen, hvis ikke andet er anført. Du skal altid have uniform på til møder og ture
 

til patruljemøder: Sms til din patruljeleder/patruljeassistent
Ved afbud til tropsmøder: Sms til 6010 4200 (Ebbe) / 3034 4404 (Ruben)

S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S 

Trop og Flok 

 

Troppen 

Vi lærer bl.a. at sy mærker på uniformen og skærper sanserne 

tager på besøg på havnen og ser på praktisk anvendelse af knob 
, samt hvad havnen ellers byde på. Husk varmt tøj 

inden planlagt patruljemødet ud fra 

spejdermøde på Rømeregård  

og en gentagelse i marts 

og hjemkørsel efter behov 
 

es melde sig 

: ronnespejder.dk  

Du skal altid have uniform på til møder og ture 

patruljeleder/patruljeassistent 
/ 3034 4404 (Ruben) 


