Program familiespejder efterår 2018 og forår 2019
Program
2 september: opstartsmøde
Navneleg, starte på familiespejder mærket: lave bål og anvende
kniven.
4 september: fælles mikro/mini møde
kl 17.30-19.30 ved delfingården. Det er delfinerne der står for
mødet. Tilmelding den 31/8
30 september: Gallerturen
Kl 9.30-14 ved Hald Sø lejren, Gammel Almindvej 6, 8800 Viborg.
Obs. tilmeldingsfrist den 16/9. Forsæt med familiespejder
mærket med fokus på knob/besnøringer.
Løb med tre poster: Med lille fortælling ved hver post om
gallerne. Ca. 30 min. Får prikker til pulsespil til at samle skattekort
til sidst og finde skatten (slikposer). De deles i to hold.
- Post 1: Forhindringsbane med forskellige sværs grad evt.
handicap, baglæns igennem (Sune)
- Post 2: knob og besnøringer. Lave træmand, og øve andre
knob. (Michelle)
- Post 3: kreativ med naturting. Ansigtsmalning og tusch til
at male på sten (Louise og Luise)
7 oktober: Spejderlov + legemester mærker
Skal lære om spejderloven og Baden Powell vha. et løb hvor man
anvender legemester mærket. Deles i forældre og børn grupper
med forskellige opgaver.
Legemester mærket:
- Deltage i mange forskellige slags lege
- Prøve at fortælle og meddigte på historier
- Deltage i en aktivitet med en fantasiramme
- Opleve at spille og afprøve forskellige følelser
- Opfinde fagter til en eller flere yndlingssange
11 november: Sporfølger + bål
Forløb der skal foregå over to møder.
- Opleve at man kan orientere sig på forskellige måder
- Kigge på fotos af steder, genkende dem og finde dem i
virkeligheden
- Forsøge at finde vej i mørke, fx med uv-lys, refleksløb eller
lignende
- Lægge og følge sportegn
24-25 november: Juletur
Nissetur og forsætte sporfølger mærke
Husk juletursmærke.
Planlægge turen onsdag den 7. november kl 18.

2 december: Julemærkemarch (hele gruppen)
Rosenvangskolen, Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J
Tlf. 8622 8047, Ivan Mejlgaard. Starttid kl. 09:00. 5 km eller 10
km. Obs tilmeldingsfrist 15/11.
5 km mærke og julemærkemarch mærke.
Der skal være snack og hygge midt på turen.
6 januar: Førstehjælp 1
- Kunne hjælpe med at skabe sikkerhed og finde
førstehjælpstasken.
- Kunne hente hjælp og kunne trøste den tilskadekomne.
- Kunne førstehjælp til mindre skader.
- Vide, at både kemiske stoffer, dyr og planter kan være
giftige.
- Kende fordele ved korrekt påklædning i forhold til vind og
vejr.
3 februar: Sporfølger forsætte
Ud en skov evt. Marselisborg skov
- Opleve at man kan orientere sig på forskellige måder
- Kigge på fotos af steder, genkende dem og finde dem i
virkeligheden
- Forsøge at finde vej i mørke, fx med uv-lys, refleksløb eller
lignende
- Lægge og følge sportegn
3 marts: Harry Potter tema + gør klar til forårstur
- Bålkappe/troldmandkappe
- Hvordan pakker man taske og hvad skal man have med.
- Hygge med bål
7 april: Jord til bord mærke
Forløb mærke skal forløbe over to møder. Bål med naturmad ved
tumlepladsen i Risskov.
- Opleve og få viden om hvor maden kommer fra
- Finde spiselige planter og frugter i naturen
- Lave og spise mad med bl.a. ingredienser fra naturen
tilberedt over bål
Prøve at pille, partere og tilberede en fugl, eller at rense og
tilberede en fisk eller partere del af et større dyr
4 maj: Divisions turning
11-12 maj: Forårstur
Harry Potter tema
Udesover mærke:
- Prøve at sove udenfor i enten telt, shelter, bivuak eller
lignende. Spejderne behøver ikke sove alene, men må
gerne sove sammen med deres forældre.
- Være med i snak om mørkets lyde, stjerner mv.
- Deltage i madlavning og spisning udenfor.

2 juni: Jord til bord mærke
Partere dyr, hvor mad kommer.
- Opleve og få viden om hvor maden kommer fra
- Finde spiselige planter og frugter i naturen
- Lave og spise mad med bl.a. ingredienser fra naturen
tilberedt over bål
- Prøve at pille, partere og tilberede en fugl, eller at rense og
tilberede en fisk eller partere del af et større dyr
7 juli: Sommerafslutning
Bål hygge + familiespejder mærke

