Halvårsplan Efterår 2022 - Minigrenen
d. 22/8 - Introduktionsmøde / Hyggemøde + knivbevis
Dette møde er til for, at I kan møde spejderne, og de kan møde hinanden. Her skal der ikke
ske noget praktisk, men det er mere til at hygge. Rammerne er meget løse på dette møde.
Planlagt møde:
https://docs.google.com/document/d/1eALlCvXTVdqYvTb7jyx4YxpyMvdO9rmJZP4pXrws
PSA/edit
d. 29/8 - Bålmærke
Her skal spejderne lærer at tænde bål selv. Det er ret så vigtigt.
Planlagt møde:
https://docs.google.com/document/d/1lxkwjvP9PZxP6UtT6Hi4D7G5VI1gG7w2q_CrUlhInfc
/edit
d. 5/9 - Mandag efter Familieweekend
Her er mødet aflyst, da mandagen efter hver tur med overnatning er aflyst.
d. 12/9 - Bålmærke
Her skal spejderne lærer at tænde bål selv. Det er ret så vigtigt.
Planlagt møde:
https://docs.google.com/document/d/1Q5tgubl8FO88wtpGkZTqeUptcLK2D8FKj2ASZ-hJA
7U/edit
d. 19/9 - Bålmærke
Her skal spejderne lærer at tænde bål selv. Det er ret så vigtigt.
Planlagt møde:
https://docs.google.com/document/d/1kli6W3W3zmw4wBa4kcUkirNnYwk0lAQCmrHSDO
arRJo/edit
d. 26/9 - Actionmøde
Et actionmøde er et møde, hvor spejderne kan tage en pause fra nogle af de mere praktiske
spejderfærdigheder, og gå i gang med nogle lidt sjovere. Dette møde er til for, at spejderne
prøver noget lidt anderledes. Det kan fx være et møde, hvor de dyster mod hinanden i et stort
løb, et møde hvor vi tager ud og klatre osv. Det er kun fantasien, der sætter grænserne på
dette møde!
d. 3/10 - Nørd mærket
Inspiration til nørdmærket: https://dds.dk/maerke/nord
Her står der, hvilket aktiviteter som man kan lave med spejderne, og hvilke erfaringer som
spejderne skal få for at kunne få Nørd-mærket. Ideen er generelt, at de skal have en forståelse
for det naturvidenskabelige, hvilket skal blive vist til dem på en sjov og interessant måde.

d. 10/10 - Nørd mærket
Inspiration til nørdmærket: https://dds.dk/maerke/nord
Her står der, hvilket aktiviteter som man kan lave med spejderne, og hvilke erfaringer som
spejderne skal få for at kunne få Nørd-mærket. Ideen er generelt, at de skal have en forståelse
for det naturvidenskabelige, hvilket skal blive vist til dem på en sjov og interessant måde.
d. 17/10 - Efterårsferie
Her er mødet aflyst, da det er efterårsferie.
d. 24/10 - Nørd mærket
Inspiration til nørdmærket: https://dds.dk/maerke/nord
Her står der, hvilket aktiviteter som man kan lave med spejderne, og hvilke erfaringer som
spejderne skal få for at kunne få Nørd-mærket. Ideen er generelt, at de skal have en forståelse
for det naturvidenskabelige, hvilket skal blive vist til dem på en sjov og interessant måde.
d. 31/10 - Actionmøde
Et actionmøde er et møde, hvor spejderne kan tage en pause fra nogle af de mere praktiske
spejderfærdigheder, og gå i gang med nogle lidt sjovere. Dette møde er til for, at spejderne
prøver noget lidt anderledes. Det kan fx være et møde, hvor de dyster mod hinanden i et stort
løb, et møde hvor vi tager ud og klatre osv. Det er kun fantasien, der sætter grænserne på
dette møde!
d. 7/11 - En gode gerning mærke
Inspiration: https://dds.dk/maerke/en-god-gerning
Dette mærke går ud på, at spejderne skal lære omkring den ene gode gerning, som de har
lovet at gøre ift spejderloven. Her skal der sluttes af med et projekt, såsom hvem kan samle
mest skrald sammen imellem spejdermøderne? Hvem kan lave flest gode gerninger for andre
imellem spejdermøderne?
d. 14/11 - En god gerning mærke
Inspiration: https://dds.dk/maerke/en-god-gerning
Dette mærke går ud på, at spejderne skal lære omkring den ene gode gerning, som de har
lovet at gøre ift spejderloven. Her skal der sluttes af med et projekt, såsom hvem kan samle
mest skrald sammen imellem spejdermøderne? Hvem kan lave flest gode gerninger for andre
imellem spejdermøderne?
d. 21/11 - En god gerning mærke
Inspiration: https://dds.dk/maerke/en-god-gerning
Dette mærke går ud på, at spejderne skal lære omkring den ene gode gerning, som de har
lovet at gøre ift spejderloven. Her skal der sluttes af med et projekt, såsom hvem kan samle
mest skrald sammen imellem spejdermøderne? Hvem kan lave flest gode gerninger for andre
imellem spejdermøderne?
d. 28/11 - Actionmøde

Et actionmøde er et møde, hvor spejderne kan tage en pause fra nogle af de mere praktiske
spejderfærdigheder, og gå i gang med nogle lidt sjovere. Dette møde er til for, at spejderne
prøver noget lidt anderledes. Det kan fx være et møde, hvor de dyster mod hinanden i et stort
løb, et møde hvor vi tager ud og klatre osv. Det er kun fantasien, der sætter grænserne på
dette møde!
d. 5/12 - Klip og klistre + konfekt
Nu er det de sidste møde, som de er nået til. Til dette møde, så skal de være indenfor i hytten
og klippe klistre samt lave konfekt. Dette er et meget stille og roligt møde, hvor der evt kan
sættes julemusik på i baggrunden. Det eneste er, at man skal huske at købe ind til klippe
klistre.
d. 12/12 - Æbleskive Løb
Æbleskive løb i slutningen af året er en af minigrenens traditioner. Det går ud på, at
minilederne skriver ud til forældrene og høre, om der er 4 forskellige familier, som gerne vil
have en patrulje med hjem, så de kan se dagens julekalender afsnit. Lederne står for
kommunikationen med forældrene, og at købe æbleskiver med alt inklusivt ind til forældrene.
Dette møde er altid et hyggeligt afsluttende møde, og det plejer ikke at være et problem, at
finde nogle til at have en patrulje over.

