
 

AKTIVITET HUSK MÆRKE

9. januar Hyggemøde på Langagergård Varmt tøj

22. januar ZOO-tur med hele divisionen Info senere

29.-30. januar Overnatning på Langagergård (i hytten) Info senere

13. februar Almindeligt mikromøde

6. marts Trylledrikløb

20. marts Leg ved bålet og snak om spejderloven

3. april Vi terper spejderloven og snakker om Skt. Georg

22.-24. april Gruppetur til Arresøcentret Info senere

7. maj Bamselege Info senere

22. maj Vi spiser naturen

29. maj Gruppen deltager måske i Oak City Rally Info senere

12. juni Vi spiser naturen

MIKROKALENDER FORÅR 2022

• Vi tager forbehold for Corona-restriktioner. Nogle ting kan blive aflyst, men 
vi prøver at give besked i god tid. 

• Alle møder er søndag fra kl. 10-12 på Langagergård med mindre andet er 
beskrevet. Og vi er ude 99% af tiden, så det er vigtigt at børnene er klædt 
på efter vejret. 

• Hvis programmet bliver lavet om, får I besked på mailen. Der vil til større 
arrangementer komme en invitation ud med nærmere info. 

• Al tilmelding foregår via butikken på hjemmesiden: www.skovgruppen.dk/
butik, og man er ikke tilmeldt før eventuel betaling er gennemført. 

• Det er meget vigtigt at I melder afbud til møderne, hvis I ikke kan komme. 
Enten via mail til mikro@skovgruppen.dk eller sms til en af lederne.

Ledere: 
Mette 61 77 43 44 
Heidi 23 35 12 21 
Marianne 26 85 41 49 
Maja 42 45 62 00 
Kasper 53 12 35 66 
Olga 81 74 06 40

VIGTIGE TING TIL KALENDEREN

28. februar Grupperådsmøde (generalforsamling, mest for forældre) Indkaldelse følger

14. august Startmøde efter sommerferien Info senere

28.-30. oktober Weekendtur med minierne Info senere

Spejdernes Lejr i Hedeland 23.-31. juli 2022 
Sæt allerede nu tid af i kalenderen. Det bliver en oplevelse af de helt 
store. 40.000 spejdere samlet i Hedeland. Se mere her: spejderneslejr.dk

Hele året arbejder vi med de 17 verdensmål.  
Det ender ud med et flot mærke til uniformen


