Ture, lejre og arbejdsweekender:
Ture er en vigtig del af det at være spejder. Her bliver vi rigtig gode
spejdervenner og stærke i alt det vi træner til møderne: slå telt op, gå
efter kort, lave bål, osv. Det er også på turene vi kan tage knivbeviset.
Derfor er det vigtigt at alle spejdere er med på så mange ture som
muligt. Tal med din mor og far og din leder hvis du er nervøs for at
overnatte ude, så vi kan lave nogle trygge aftaler. Tilmelding til ture
sker via vores hjemmeside www.1sonderbro.dk under kalender.
Forældre skal huske at deltage i min. en arbejdsweekend årligt. De kan
foregå i vores hytte på Amager eller i den hytte vi deler i Folehaven.

Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for
•
•
•
•
•
•
•

at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

1. Sønderbro Gruppe

Program for
Mini-grenen

Mål for minierne i 1. Sønderbro:
I løbet af sin tid som mini, er det vores mål, at spejderen lærer at
mestre, har kendskab til eller har prøvet, følgende:
Bål & mad: Kan tænde bål & samle trangia, kendskab t. madlavn over bål.
Telt: Kan slå telt op/ned & holde teltorden, kender regler om oph. i/ved telt
Knob & besnøring: Kan tømmerstik, dobbelthalvstik, flagknob, vinkel- og
krydsbesnøring og kan deltage i lejrbygning.

Rygsæk: Kan pakke sin rygsæk og bære sin egen oppakning.
Kniv, sav, økse: Har fået knivbevis og øvet sav og økse.
Kort & kompas: Kendskab til k&k, kan finde N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV.
Vandring: Har gået min. 10 km uden og 5 km med oppakning.
Flag: Kan hejse og sløjfe et flag
Ture: Har været med på fleste ture, inkl. en overlevelsestur med ledere.
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Forårets mødeprogram for Mini:
JANUAR
5 januar
12 januar
19 januar
26 januar

(Corona nedlukning)
(Corona nedlukning)
(Corona nedlukning)
(Corona nedlukning)

FEBRUAR
2 februar
9 februar
Uge 7
23 februar

(Corona nedlukning) Lorteøen Amager: Affald & Miljø (online)
(Corona nedlukning) Lorteøen Amager: Affald & Miljø (online)
VINTERFERIE (15-19 februar)
(Corona nedlukning) Lorteøen Amager: Affald & Miljø (online)

MARTS
2. marts
9 marts
16 marts
23 marts

S’mores: Snobrødspind, bål og skumfiduser
Lorteøen Amager: Affald & Miljø
Udeliv: Planlægning og Kort
Udeliv: Oprykning: Velkommen til de spejdere, som rykker op

APRIL
6 april
10-11 april
13 april
22 april
27 april

Udeliv: Rygsækken & Beklædning
Overlevelsestur
Udeliv: Opsamling på overlevelsesturen og primitursmærket
NB! torsdag 17-19. Sct. Georgdag. Fælles spejdermøde
Rygsæk og kort

MAJ
1 maj
4 maj
7-9 maj
11 maj
18 maj
25 maj
30 maj

Lodseddelsalg i parken
Rygsæk og kort
Söderåsen tur – fælles 1. Sønderbro
Raftebyg
Raftebyg
Raftebyg
Oak City Rally – løb med sæbekassebiler
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JUNI
1 juni
5 juni
8 juni
13 juni
15 juni
22 juni

Jord til bord: Strand
Veteranmarch – mulighed for at gå langt!
Jord til bord: Fisk
Arbejdsdag for forældre, spejdere og søskende
Jord til bord: Køer
NB! 17-19. Fælles spejdermøde i 1. Sønderbro

Uge 26

SOMMERFERIE

JULI
3-11 juli

Sommerlejr i Østrig - fælles 1. Sønderbro

August
Uge 33

Spejder starter efter sommerferie

Fast mødedag tirsdag 17.30-19
Læs mere om ture og arbejdsweekender på bagsiden!

Husk til hvert møde
•

Kom frisk og veludhvilet: Så er du klar til dagens oplevelser!

•

Kom til tiden: Så går du ikke glip af noget og forstyrrer ikke andre!

•

Husk uniform: Den er praktisk og den viser vi er spejdere!

•

Husk tøj efter vejret: Spejderliv er udeliv!

Mange spejder hilsener
minilederne
Maria Løkke Rasmussen, 28285629, loekkerasmussen@gmail.com
Joakim Skovgaard-Holm, 20909131
Christopher Schubert, 61623738
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