
 

 

Junior-program - Efterår 2022 
Uge Dato 

kl.18.00-
20.00 hvis 
ikke andet 
anført 

Relateret 
mærke 

Emne Indhold 

33 16/8 

 

Velkommen ± 
Pandekager og 
intro til program 
og projekt forløb 

Vi snakker om spejderadfærd, 
program, projektforløb, demokrati 
og mærker ± alt imens vi bager 
pandekager på Trangia 

34 23/8 

 

Spejdernes ønsker 
og båltænding 

Vi starter patruljearbejdet og øver 
optænding af bål og bager snobrød, 
samtidig med at spejderne vælger 
efterårets projekt-forløb 

35 30/8 

 

Stress-løb Hvordan fungerer samarbejdet, når 
man presses? Spejderne løser en 
større opgave imens ekstra opgaver 
kommer flydende ind. 

35 3-4/9 

 

Sheltertur Spejderne mødes i hytten, køber 
ind, pakker og går til shelter. Lever 
lejrlivet, overnatter og går hjem 
igen  

36 6/9  Aflyst efter tur 
 

 

37 13/9 

 

Spejderhjælps-uge Spejderhjælpen er en fond, der er 
stiftet af de danske spejderkorps. 
Fondens formål er at støtte 
projekter til fordel for nødlidende, 
syge og vanskeligt stillede børn 
både i Danmark, herunder 
Grønland, og uden for landets 
grænser. 
Fondens midler tilvejebringes ved en 
årlig Spejderhjælpsuge, hvor 
spejderne mod betaling tilbyder en 
arbejdsindsats, der ubeskåret går til 
fonden. 

38 20/9 

 

Science Pirater ± 
1. møde 

Spejd med basis i 
naturvidenskaben: På opdagelse 
sammen 

39 27/9 

 

Science Pirater ± 
2. møde 

Spejd med basis i 
naturvidenskaben: Leg = læring 

40 4/10 

 

Science Pirater ± 
3. møde 

Spejd med basis i 
naturvidenskaben: Fejl er 
fantastiske 

41 11/10 

 

Science Pirater ± 
4. møde 

Spejd med basis i 
naturvidenskaben: 
Elsk eksperimenter 

42 18/10  Aflyst på grund af 
efterårsferie 

 

43 25/10 

 

Kommunikation ± 
koder 

Morse-koden, AK-koden, Spejd-
koden, etc. Turplanlægning 

43 28-
30/10 

 

Weekendtur Fokus på opgaveløsning og 
kommunikation i patruljearbejde 

44 1/11  Aflyst efter tur   



 

 

 
45 8/11 

?+
 

Projektforløb 1-1 Patruljerne er selv med til at 
definere deres projektforløb og dets 
indhold. 
 
Vi vil kunne arbejde med op til 3 
sideløbende forløb med  minimum 4 
spejdere sammen. 

46 15/11 

?+
 

Projektforløb 1-2 

47 22/11 

?+
 

Projektforløb 1-3 

48 29/11 

?+
 

Projektforløb 1-4 

49 6/12 

?+
 

Projektforløb 1-5 

50 13/12  Juleafslutning Hygge og sjov 
 
 


