Ulkebøl Gruppe
Mini-program
Efterår 2021

Efterårssæsonen hos mini’erne i Ulkebøl Spejder-gruppe er sprængfyldt med masser
af sjov, lækker mad, ny læring, godt fællesskab og hvis man følger godt med – et par
nye mærker til spejderskjorten. Vel mødt!

1. september
8. september
15. september
22. september
29. september

Dimensionsløb
Vi passer på naturen (Insekthotel)
Vi fortsætter med at passe på naturen
Mad over bål
Tegne kort – og langt

6. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober

Stifinder
Bål, pind, mel
Efterårsferie
Orienteringsløb

3. november
10. november
17. november
24. november

Spejder classic
Flad mad
Julegaver (overraskelser)
WOOP (mobiltelefon med WOOP-app
installeret må gerne medbringes)

1. december
8. december
15. december
22. december
29. december

Julegaver
Julegaver
Julegaver
Juleferie
Juleferie

5. januar
12. januar

Overraskelse i køkken og værksted
Overraskelse i værksted og køkken

Korte bagside-tanker til spejdere og forældre

Det skal være fedt at være spejder – derfor har vi gjort os en række tanker om netop
det.
Uddrag fra Ulkebøl spejdergruppes udviklingsplan 2020-2024 (komplet udgave kan
udleveres hvis ønskes);
”Spejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt, vildt og udfordrende. Vi skal
skabe en spejdertid for børn og unge, der udvikler dem, lader dem vokse og giver dem lyst
til at tage ansvar. Lige meget om man er spejder i tre uger, tre måneder eller længere, skal
det være en tid, man husker. Det lykkes, når vi har en stærk spejdergruppe, hvor spejderne
indbyrdes har et godt og solidt kammeratskab (på tværs af grenene), når vi har
engagerede og dygtig ledere, og vores fysiske rammer giver os plads og lyst til at udforske
og udvikle.”
”Vildskab i naturen er friluftsliv. Naturen har det hele. Den er på én og samme tid
soveplads, spiseplads, legeplads, udfordrende adventure-bane og refleksionsrum. Der er
højt til loftet i mere end en forstand og ingen vægge, der forhindrer at fantasien får frit løb.
Der er plads til at lave alle mulige fede og sjove aktiviteter. Naturen står altid klar med
masser af udfordringer. Lige meget om man har en T-shirt eller dunjakke på, er der
mulighed for at prøve sig selv af. Friluftslivet danner udgangspunktet for spejderlivet. Et
spejderliv i det fri er mere end rafter og bål. Vores spejder aktiviteter skal primært foregå̊ i
det fri. Vi skal sikre spejderne opnår en fortrolighed, værdsættelse og respekt for naturen.”
”Naturen er en legeplads, men vi skal også passe på den. Spejderne bliver opfordret til at
tage ansvar for at passe på naturen, både i uniform og uden. De kan i fællesskab gøre en
forskel i vores lokalområde for at mindske mængden af affald i naturen. De vil under
aktiviteter tilstræbe at efterlade naturen renere end da de kom ved altid at medbringe en
pose til at kunne samle det der ikke hører til i naturen. Som spejdere ønsker vi at den natur
der er med til at give os de gode oplevelser, også er der når vores spejderes oldebørn bliver
spejdere.”

