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1. Rønne Trop og Flok – FamilieSpejd 

Program - Efterår 2021  
22. August 2021 – ”Båldag” Familiespejdermærket 1:2  

Første møde efter ferien. 

Vi skal starte op på det mærke der hedder ”familiespejder” 

Denne gang arbejder vi med bål og bålsikkerhed. 

Når vi har fået gang i et godt bål popper vi popcorn og høre en historie. Vi har pulverkaffe og te 
denne gang til forældre. 

Medbring: Skål, krus, drikkedunk, snack/frugt, tøj efter vejret.   

Vi mødes i Lyngstauen kl. 10 

 

5. september 2021 – ”Knivdag” Familiespejdermærket 2:2 

Vi skal afslutte Familiespejdermærket, og lærer om knivsikkerhed og håndtering. 

Der vil blive tændt bål, og man er velkommen til at medbringe en snack til bålet hvis man lyster. 

Vi fortæller videre på historien fra sidst og skal lave aftaler om næste møde (19.9) 

Medbring: Snack/frugt, spisegrej, drikkedunk, tøj efter vejret,  

Vi mødes i Lyngstauen kl. 10 

 

11.-12. september 2021 – Gruppeweekend for hele troppen 

I skulle gerne have fået en indbydelse på mail til årets gruppeweekend. (Ellers så kontakt Cathrine)  

Husk at melde jer til, det bliver kanon hyggeligt og festligt, og så får man mulighed for at møde de 
andre grupper.  

 

19. september 2021 – ”Hyggespejder” Nye spejdere bydes velkommen. 

I dag byder vi nye spejdere velkommen. 

Vi tænder bål, og alle medbringer noget spiseligt til en fælles buffet. Vi har kaffe og te i hytten. 

Vi leger, synger og fortæller historier.  

Medbring: Spisegrej, kop, drikkedunk, tæppe, tøj efter vejret 

Vi mødes i Lyngstauen kl. 10 
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1. Rønne Trop og Flok – FamilieSpejd 

Program - Efterår 2021  
3. oktober 2021 – Skovens dyr 1:3  

Opstart af ”Skovens dyr mærket” 

Vi mødes ved hareløkkerne naturlegeplads, her skal vi gå museruten, og lære lidt om skovens dyr.  

Vi skal lege, høre historie og hvis vejret er til det, tænder vi bål.  

Medbring: Spisegrej, drikkedunk, snack/frugt, tøj efter vejret.   

Vi mødes ved Hareløkkerne kl. 10 (Lige over for travbanen, der er god parkering) 
 
17. oktober 2021 – Efterårsferie    
VI har ikke spejdermøde i denne uge. God ferie til de heldige   
 

31. oktober 2021 – Skovens dyr 2:3 ”Fugle” 

I dag skal vi se på og lære om fugle. (døde og levende) Vi skal gå en tur i dalen og se hvor mange 
fugle vi kan høre og se.  

Medbring: Spisegrej, drikkedunk, snack/frugt, tøj efter vejret, en kikkert hvis man har.   

Vi mødes hos Nils og Ditte i Svartingedal, Kirkedalsvej 27, 3790 Hasle 

 

14. november 2021 – Skovens dyr 3:3 ”Fugle” 

Vi afslutter ”skovens dyr-mærket” i dag, hvor vi bl.a. skal lave vores egne fuglefedtkugler.  

Alle bedes derfor medbringe en mælkekarton (Har man flere må man meget gerne tage med i 
tilfælde af at nogen skulle glemme det.) Vi blander frø og fedt, og hygger med leg og i historie 
imens det størkner.  

Medbring: Plasticpose, mælkekarton(er), spisegrej, drikkedunk, snack/frugt, tøj efter vejret.   

Vi mødes i Kanondalen kl. 10 

 

28. november 2021 – Juleafslutning 

Vi holder juleafslutning med nissehygge, juledekorationer i naturmaterialer og guf. 

Lederne medbringer ler, pebernødder og saftevand.  

Medbring: Nissehue, pose, kop, spisegrej, drikkedunk, snack/frugt, tøj efter vejret.   

Vi mødes i Lyngstauen kl. 10 

 
Første møde efter juleferien er 23. januar 2022 


