
Familiespejder – Årshjul 2017 
 
Dato og tid: 2. april, kl. 10:00 - 12:00 
Tema: 5 KM mærke  
Sted: Naturlegepladsen ved travbanen 
Beskrivelse: Vi mødes på naturlegepladsen i Almindingen og går en tur på 5 km med et 
par poster og forfriskninger undervejs. Mærket uddeles på sommerlejren i juni. 
 
Dato og tid: 30. april, kl. 10:00 - 12:00 
Tema: Planlægning af Skovens Dag 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Vi tænder bål og varmer vand til kaffe og kakao som sædvanlig, men der er 
ingen fast aktivitet planlagt udover planlægning af det kommende arrangement til Skovens 
Dag d. 7. maj. Der er fri leg for børnene, og de vil kunne sætte sig og snitte, lede efter 
insekter i skovbunden m.m. 
 
Dato og tid: 7. maj, kl. 10:00 – 14:00 
Tema: Skovens Dag – Åbent hus i Kanondalen 
Sted: Spejderhytten i Kanondalen 
Beskrivelse: Åbent hus i forbindelse med Skovens Dag. Der vil være følgende ”stationer”, 
som man kan gå til og fra, som man har lyst til: 
 

 Byg og tænd dit eget lille bål og lær, hvad der er smart og ikke så smart, når du 
befinder dig i nærheden af et bål 

 Snobrødsbagning over bål 

 Insektløb – find et insekt og se om det kan slå de andre insekter i et 
superspændende kapløb 

 Kniv – lær hvordan man håndterer en kniv og snit din egen seje navnepind 

 Knob – man kan mange sjove ting med et stykke reb. Kom og prøv en ægte 
spejderdisciplin. 

 
Dato og tid: 14. maj, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Krible krable mærke og mad over bål 
Sted: Spejderhytten i kanondalen 
Beskrivelse: Vi tager krible krable mærke over to søndage. Børnene skal ud og finde 
småkravl under sten, i buskadset, i rådne træer m.m. og opleve, hvor meget liv der lurer 
lige under overfladen. Vi laver insektløb og prøver at identificere de dyr, vi finder. 
Derudover laver vi lidt nem mad over bål. 
 

Dato og tid: 28. maj, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Krible krable mærke og mad over bål 
Sted: Spejderhytten i kanondalen 
Beskrivelse: Vi fortsætter med krible krable mærke. Børnene skal ud og finde småkravl 
under sten, i buskadset, i rådne træer m.m. og opleve, hvor meget liv der lurer lige under 
overfladen. Vi laver insektløb og prøver at identificere de dyr, vi finder. Derudover laver vi 
lidt nem mad over bål. 
 



Dato og tid: 11. juni, kl. 08:00 – 12:00 
Tema: Strandrens 
Sted: Vi mødes i Kanondalen – det vides endnu ikke, hvor vi skal samle skrald. 
Beskrivelse: Vi deltager i spejdernes fælles strandrensning. Når vi er færdige ved 
middagstid, spiser vi frokost sammen, og de voksne snakker planlægning af 
familiespejders sommerlejr d. 24. – 25. juni. 
 

Dato og tid: 24. juni, kl. 10:00 – 25. juni, kl. 12:00 
Tema: Familiespejders sommerlejr 
Sted: Sømarken 
Beskrivelse: Vores årlige sommerlejr og samtidig sæsonafslutning inden vi mødes igen til 
august. Vi sover i telt og laver alle mulige sjove ting, der endnu ikke er planlagt. En rigtig 
ryste-sammen-tur. 
 
Dato og tid: 6. august, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Opstart efter sommerferien 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Første møde efter sommerferien. Vi tænder bål og varmer vand til kaffe og 
kakao som sædvanlig, men der er ingen faste aktiviteter planlagt. Der er fri leg for 
børnene, og de vil kunne sætte sig og snitte, lede efter insekter i skovbunden m.m. 
 
Dato og tid: 20. august, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Høstmærke 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Vi tager høstmærket over 4 møder august – oktober. Om høstmærket fra 
dds.dk: Familiespejderne lærer, hvor maden kommer fra, at mange af skovens planter og 
frugter kan spises (og hvilke man bestemt ikke må spise) og lærer, at de kan blive til lækre 
retter, fx tilberedt over bål 
 
Dato og tid: 3. september, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Høstmærke 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Vi tager høstmærket over 4 møder august – oktober. Om høstmærket fra 
dds.dk: Familiespejderne lærer, hvor maden kommer fra, at mange af skovens planter og 
frugter kan spises (og hvilke man bestemt ikke må spise) og lærer, at de kan blive til lækre 
retter, fx tilberedt over bål 
 
Dato og tid: 9. – 10. september (tidspunkter kendes endnu ikke)  
Tema: Gruppeweekend 
Sted: Bornholms middelaldercenter 
Beskrivelse: Vi deltager i den årlige gruppeweekend. 
 

  



Dato og tid: 1. oktober, kl. 10:00 – 12:00 

Tema: Høstmærke 

Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Vi tager høstmærket over 4 møder august – oktober. Om høstmærket fra 
dds.dk: Familiespejderne lærer, hvor maden kommer fra, at mange af skovens planter og 
frugter kan spises (og hvilke man bestemt ikke må spise) og lærer, at de kan blive til lækre 
retter, fx tilberedt over bål 
 

Dato og tid: 15. oktober, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Høstmærke 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Vi tager høstmærket over 4 møder august – oktober. Om høstmærket fra 
dds.dk: Familiespejderne lærer, hvor maden kommer fra, at mange af skovens planter og 
frugter kan spises (og hvilke man bestemt ikke må spise) og lærer, at de kan blive til lækre 
retter, fx tilberedt over bål 
 

Dato og tid: 29. oktober, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Mad over bål og græskarlygter 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: I anledning af Halloween skærer vi græskarlygter og laver mad over bål… 
muligvis noget med græskar… det er jo oplagt til sæsonen. 
 
Dato og tid: 12. november, kl. 10:00 – 12:00 
Tema: Juleafslutning 
Sted: Lyngstauan 
Beskrivelse: Vi tager en tidlig juleafslutning, da der er juleevent for hele gruppen d. 25. 
november, og alle i øvrigt har nok at se til i løbet af december. 
 
Dato og tid: 25. november (tidspunkt kendes endnu ikke) 
Tema: Julevent for hele gruppen 
Sted: Spejderhytten i Kanondalen 
Beskrivelse: Vi deltager i gruppens juleevent i Kanondalen. Der plejer vist at falde en lille 
julegave af…  
 
 
 


