
 

  

Bredsten Trop – halvårs program for 2019 
 
 

Januar. 
06/1-2019 Nytårssamling, vi mødes ved spejderhuset kl.0930, samlet 

flok til Bredsten kirke, deltager ved gudstjenesten, der efter 
spejder aktiviteter ved spejderhuset, evt. kælkning i 
slugten, hvis vi har sne. 

 
10/1-2019 Tropsmøde – opsamling på juleferie, samt leg og hygge. 
 
17/1-2019 Tropsmøde – Førstehjælps projekt, vi skal undervise de 

andre grene i forskellige førstehjælps færdigheder. Troppen 
skal planlægge og beskrive opgaver, samt ”cases”. Alt skal 
være beskrevet og indstuderet, så ”alle” kan forstå opgaven 
og blot med papir i hånden fortælle andre, hvorledes de 
skal håndtere situationen. 

 
24/1-2019 Patruljemøde – førstehjælps projekt. 
 
29/1-2019 Patruljemøde – Afholdelse af førstehjælps projekt – OBS!! 

Vi skal være i spejderhuset kl.1700-1900 
 
Februar. 
07/2-2019 Tropsmøde Forløbsmærket ”Kommunikation” – udvidet 

niveau. 
 
14/2-2019  Vinterferie – ingen spejdermøde 
 
21/2-2019 Patruljemøde - Forløbsmærket ”Kommunikation” – udvidet 

niveau. 
 
22-24/2-2019 Vinterlejr og trops overnatning – særskilt indbydelse 

sendes i begyndelsen af februar. 
 
28/2-2019  Aflyst grundet vinterlejr. 
 



 

  

Marts. 
07/3-2019 Tropsmøde – Forløbsmærke ”orientering” – udvidet niveau. 
 
14/3-2019 Patruljemøde - Forløbsmærke ”orientering” – udvidet 

niveau. 
 
21/3-2019 Patruljemøde - Forløbsmærke ”orientering” – udvidet 

niveau. 
 
23-24/3-2019 Weekend tur til Rover hytten ved Houens Odde – særskilt 

indbydelse følger i begyndelsen af marts. 
 
28/3-2019  Aflyst grundet weekendtur. 
 
April. 
4/4-2019 Patruljemøde - Forløbsmærke ”orientering” – udvidet 

niveau. – afslutning. 
 
11/4-2019 Tropsmøde – Forløbsmærke ”Natur” – udvidet niveau. 
 
18/4-2019  Påske 
 
25/4-2019 Patruljemøde - Forløbsmærke ”Natur” – udvidet niveau – 

afslutning. 
 
Maj. 
02/5-2019  Tropsmøde – Forløbsmærke ”udeliv” – udvidet. 
 
09/5-2019  Patruljemøde - Forløbsmærke ”udeliv” – udvidet. 
 
16/5-2019 Patruljemøde - Forløbsmærke ”udeliv” – udvidet – 

afslutning. 
 
25/5-2019 Sov ude arrangement – troppen sover i hængekøje. 
 
30/5-2019  Aflyst grundet Kristi himmelfartsdag. 
 
  



 

  

Juni. 
4/6-2019  Tropsmøde – Natur biograf – pioner projekt. 
 
13/6-2019  Patruljemøde - Natur biograf – pioner projekt. 
 
20/6-2019 Patruljemøde - Natur biograf – pioner projekt. – vi mødes 

fra kl.1800 til 2100 
 
27/6-2019 Sidste spejdermøde inden sommerferien. Vi hygger med 

mad over bål og røverhistorier. 
 
XX/X-2019 Sommerlejr info kommer i begyndelsen af året. 
 
 
HUSK, som altid er det beklædningen og ikke vejret der bestemmer om du får 
en god oplevelse i naturen. Medbring altid din uniform/tørklæde/kniv og 
gerne drikkedunk. 
Aflysning sendes til enten Ann Sophie på mobil 42383338 eller Martin på mobil 
28955681 
Alt økonomi (betaling for lejre, refusioner osv., skal rettes til gruppens kassere). 
– se hjemmeside for kontaktdata. 
Vi forbeholder os retten til at ændre i kalenderen samt aflyse møder. 

 
 
 


