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Programoversigt MIKRO/MINI 
Fra: 30. august 2021  

Til: 10. januar 2022  

Vi holder møde om mandagen fra 17.30 til 19.00  

Bækhytten, Lysholm Allé 84A, 4690 Haslev 

 

Ledere: Daniel, Jannike og Svenn-Erik 

 

Dato Tema 

30-aug Start efter ferien og bål 

6-sep Klassisk spejderaften – vi lærer nye spejdere at kende 

13-sep 
Hulebygger – info om mærket her 

https://dds.dk/maerke/hulebygger  

20-sep Hulebygger  

24+25-sep Kulturnat og overnatning i hytten – info følger 

27-sep Spejderfri 

4-okt Hulebygger 

11-okt Hulebygger  

18-okt Efterårsferie 

25-okt Spejderaften med græskar udskæring 

30-31-okt Mikro/Mini træf med overnatning – info følger 

1-nov Spejderfri 

8-nov 
Legemester – se info om mærket her 

https://dds.dk/maerke/legemester  

15-nov Legemester 

22-nov Legemester 

27+28-nov  Juletur med overnatning 

29-nov Juleferie 

6-dec Juleferie 

13-dec Juleferie  

20-dec Juleferie 

27-dec Juleferie 

3-jan Juleferie 

10-jan Nytårskur - vi spiser aftensmad sammen 

Mødetid 
Vi har valgt at have spejdermøder fra 17.30 til 19.00, vi ser derfor gerne, at spejderne har spist inden de 

kommer, da vi rigtig gerne vil lave spejderarbejde fra mødet starter. Spejderne er velkomne til at have en 

lille haps med, til hvis sulten melder sig alligevel. 

Afbud  

Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer til et møde.  

Send en SMS eller ring til Daniel på 2884 6009. 

Juletræssalg 

Vi sælger juletræer i Haslev de 

sidste par weekender op til jul. 

På denne måde tjener vi penge 

til at lave mere spejderarbejde.  

Forældre, spejdere og ledere står 

i fællesskab for salget – mere om 

det på et kommende 

forældremødet  
  

Facebook Gruppe 

Vi har en gruppe, hvor I har 

mulighed for komme med i.  

Søg på ’DBH – Mikro/Mini’
  

https://dds.dk/maerke/hulebygger
https://dds.dk/maerke/legemester
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Indesko 
Selvom vi er rigtig meget ude, så vil der være møder hvor vi er inden. Da vi har en regel om at vi ikke har 

sko på inde, så opfordre vi at have indesko med, da gulvet kan være koldt. Spejderne har mulighed for at 

lade indeskoene blive i spejderhytten, da hver spejder får en kasse med navn på. 

 

Tøj 

Husk at have uniform og tørklæde på til møderne. 

Husk altid at have tøj med til at være ude. 


