
Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet
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Februar

Onsdag 1.! Vi starter på hobby mærket. Vi skal have lavet nye fjerprydelser til vores 
stifinderdragter.

Onsdag 8. Vi fortsætter med hobbymærket, fjerprydelser og læderarbejde

Onsdag 15. Vinterferie. Intet møde.

Onsdag 22.! Vi afslutter hobby mærket!
Husk også tilmeldingsfrist til turen til Slusehuset på søndag.

Søndag 26. Fastelavnsfest på spejdergrunden. 

Marts

Onsdag 1. ! Alternativ overlevelse i vildmarken. Leif viser os hvordan man kan klare 
sig med utraditionelle metoder i en snæver vending.

Søndag 5. Endags-tur til Slusehuset. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 10.00 og er 
tilbage igen ca. kl. 16.00. Indbydelse udsendes på e-mail.!
Husk madpakke og noget at drikke.

Onsdag 8. Vi starter på at lave for-opgaver til stifinderturneringen.

Onsdag 15. Vi fortsætter med for-opgaver til stifinderturneringen

Onsdag 22.! Sidste møde inden vi går over til sommertid. Vi laver en snigning i 
skoven og så siger vi farvel til den mørke tid med et ordentligt lejrbål.

Onsdag 29. Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen!
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.

April

Onsdag 5. Lejrarbejde – teori og praktiske øvelser. I aften bygger vi 
indgangsportaler og brændeskjul. Husk tilmeldingsfrist til 
Stifinderturneringen 25.-27. maj.

Onsdag 12. Påskeferie. Intet møde 

Onsdag 19. Lejrarbejde – fortsat

Onsdag 26. I dag skal vi klatre op i et af de høje træer ved Thevandsbugten. Henrik 
sætter sikringsreb op og så tager vi klatreseler på og klatrer højt op og 
nyder udsigten over skoven og søen.!
Husk tilmeldingsfrist til weekendturen 28.-29. april.

Lørdag 28. - 
søndag 29.

Træningslejr på Bassebjerg. Vi træner lejr opbygning og andre 
færdigheder så vi er helt skarpe til Stifinderturneringen.!
Husk Cykel og Madpakke til frokost lørdag.!
Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl. 10.00 go starter på lejrsport, og 
klokken 13 cykler vi en tur op til Hvidekilde for at spise frokost. Vi slutter 
kl. 12 søndag.

STIFINDERPROGRAM


