
Halløj alle familiespejdere!
 

Her følger programmet for familiespejdermøderne frem til sommer.
Husk at I altid er velkomne til at tage en ven med. Det kan jo være, at I kender nogen, 

der vil synes, at familiespejd er spændende. Og vi vil altid gerne være flere familiespejdere!
Husk også, at I altid er velkomne til at give os ris, ros og kommentarer vedrørende  

planlægning og aktiviteter. Bare kom med det!
Og så skal vi jo også ALTID huske at klæde os på efter vejret! Det gælder både  

store og små. Regntøj og skiftetøj er altid en god idé at have med i reserve.

 
Program 2021 forår
 
 
Ingen møder i jan- feb... pga. corona restriktioner... Vi afventer  

14. marts: 
TEMA: Påske 
Medbring gerne tomme mælkekartoner 🥛eller æggeskaller
vi skal nemlig plante karse 🥛, så det kan nå og vokse op til på ske 🥛
Vi finder pynt i naturen… og laver et hyggebå l 🥛
🥛🥛  
11. april:
TEMA: Bue og Pil
Vi mødes kl.10 ved hytten - tag tøj på efter vejret. Vi skal  
1)lære at binde knob,  2️)så  skal vi snitte,  3️)finde ting i skoven... 
Hvis vi er rigtig gode får vi også et ”farligt” legetøj med hjem 
 
16. maj
Tema: ”Fisketur”
Vi skal ud og se på haletusser og andre vanddyr. 
 
18. juni: (bemærk det er en fredag)
Tema: Sommerafslutning 
Fælles for hele spejdergruppen 
 
Uge 27 
Tema: Sommerlejr 
Prøv at komme med på en rigtig lejr med resten af gruppen.  
Vi laver vores eget familieområde. Nærmere info følger...  
 
 
Med spejder hilsen 
Eva (FamilieSpejd grenleder) 
familie@faestningsgruppen.dk - Telefon 2926 3064

Fæstningsgruppen  •   Højmosevej 9B  •  7000 Fredericia 
www.faestningsgruppen.dk

Familespejd - sangen (synges når vi hejser flaget)  Mel: Mariehønen Evigglad...
Til spejder vil vi gerne gå,Selv om vi endnu er lidt små.Vi hygger os og har det sjov.Og laver bål når vi får lov.
Vi i naturen finder ting. Ser biller og en frø på spring.At vi hinanden passer på.Det skal vi lære at forstå.

  

 

Spejder OPRYKNING for alle 
Hej alle spejdere og forældre Håber I alle har nydt 
sommerferien og er klar til et nyt spejder år.  

Vi starter op for fuld damp med oprykning for nogle af spejdere 
til næste spejdergren. Igen i år finder det sted i Gnisten.  

Fredag d.23 august 2018 kl. 18.00-21.00.  

Vi har lavet en spændende opryknings aften for alle, og håber at 
alle spejdere og forældre kommer og er med ved denne ceremoni, 
da det derved giver en bedre oplevelse for alle.  

Tag et stykke kød med til grillen og drikkevarer, så byder vi på 
salat og brød. Husk at medbringe eget bestik og service.  

Tilmelding og evt. afmelding på mail: mette_bjoern@yahoo.dk. 
Tilmelding senest 22 august. 

Hvis der er nogle der har lyst til at bage en kage, må i meget 
gerne melde tilbage på ovenstående mail. 

Spejderhilsner Lederne  

 


