
Program for juniorspejderne  
1. halvår 2022 

Vi skal på Spejdernes Lejr til sommer (23.-31. juli 2022), så vi har 4 weekendture, hvor vi træner en 

masse af det vi skal kunne. Det er også en god mulighed for at øve sig i at 

sove ude. 

6. januar – Vinterbivy 1– 19.00-20.30 
Vi gennemgår, hvad der er vigtigt at medbringe, når man skal sove udendørs om vinteren. 

Vi laver bål for at holde varmen og snakker om betydningen af det rigtige tøj i kulden. 

13. januar – Vinterbivy 2 – 19.00-20.30 vi mødes i lyngstuen 
Vi lærer at bygge en bivuak der skal kunne stå natten over til vi mødes i morgen og lærer tre grundknob 

Vinterbivy-hyggeweekend med troppen 
Fredag- lørdag 14. -15. januar 2022 

• Fredag bygge bivuak, lave bål og mad 

• 1 nat i vinterbivy med rare og hyggelige mørke aktiviteter 

• Særlig mærke-aktivitet. 

20. januar – økse + Sav (Ude) – 19.00-20.30 

27. januar – økse + Sav (Ude) – 19.00-20.30 

3. februar – Kniv (Ude) 19.00-20.30 

10. februar – Knob  + Patruljekonkurrence (Ude) 19.00-20.30 

17. februar – Teatersport 1 (Spil en sketch) – 19.00-20.30 

24. februar – Teatersport 2 (Spil en sketch) med fastelavnshygge – 19.00-20.30 

Vinterferie 
Vi holder fri fra spejder 

10. marts – Teatersport 3 (spil Varulv) Olav – 19.00-20.30 

17. marts – Teatersport 4 – (Gæt og grimasser) 19.00-20.30 

24. marts – Survivor 1 – 19.00-20.30 

31. marts – Survivor 2 – 19.00-20.30 

Forårsweekend – Survivor 3 og 4  
Fredag-søndag 1.-3. april 



7. april – Selvstændig 1 – 19.00-20.30 
• Vi laver en god madpakke og spiser den. 

• Vi pakker en rygsæk til dagstur og til lejr. 

Påskeferie 
Vi holder fri fra spejder 

21. april – telt 1 – 19.00-20.30 
• Vi undersøger hvilke telte gruppen har 

• Vi vælger de rigtige telte og slår dem op. 

28. april – Bål 1 – 19.00-20.30 
Vi laver bål og lærer om brænde og bålregler 

Mærke-tur 
Lørdag-søndag d. 30. april-1. maj 

Vi tager færdighedsmærkerne:  

• Selvstændig – du skal selv pakke din rygsæk hjemmefra. 

• Telt – patruljen slår sit eget telt op og sover i det. 

• Bål – vi tænder bål igen og igen og igen. 

5. maj – Svømmer 1 svømmehallen! (Trine) 
• Vi mødes udenfor svømmehallen, og træner til at kunne svømme 200 m i åbent vand. 

• Vi arbejder med selvredning og makkerredning og simple livredning.  

12. maj – Svømmer 2 svømmehallen (Trine) 
• Vi mødes udenfor svømmehallen, og træner til at kunne svømme 200 m i åbent vand. 

• Vi arbejder med selvredning og makkerredning og simple livredning.  

19. maj – Svømmer 3 svømmehallen (Trine) 
• Vi mødes udenfor svømmehallen, og træner til at kunne svømme 200 m i åbent vand. 

• Vi arbejder med selvredning og makkerredning og simple livredning.  

Aktiv weekend – bålhytte, løb og svømning 
Fredag-søndag 20.-22. maj 

• Bål, madlavning og overnatning i bålhytten 

• En lille turtaske, med drikkedunk, madpakke og svømmetøj 

• Gå efter kort fra Lyngstauan til stranden, svømme 200m og gå retur igen. 

• Bål, madlavning og overnatning i bålhytten 

• Kan du ikke deltage i hele weekenden, så kom og vis at du kan svømme 200m lørdag og få mærket. 

Kristi himmelfart 
Vi holder fri fra spejder 



2. juni – 5 spil med et kortspil – 19.00-20.30 

9. juni - Hemmeligt – 19.00-20.30 

16. juni - Hemmeligt – 19.00-20.30 

23. juni – Hemmeligt – 19.00-20.30 
Sommerafslutning – vi ses igen på når vi tager på  

 

 

 

 


