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Onsdag 17. Vi afslutter Hobbymærket som vi startede før nedlukningen.

Onsdag 24. Vi er blevet ret gode med knob og besnøringer - det skal fejres ved at vi
bygger vores egen forhindringsbane og klatrer igennem den.

Søndag d. 28 Tur til Slusehuset i Tokkekøb Hegn hvor vi skal sejle med ildgryder og lære
kort og kompas på en tur rundt om Store Donse Dam.
Vi mødes på P-pladsen på hjørnet af Stumpedysevej og Krudthusvej i
Lillerød kl. 10:00. Vi er færdige til afhentning kl. 15:00. Husk madpakke,
drikkedunk og tøj til dagens vejr.
Husk tilmelding på portalen (link sendes ud via mail). Link til kort:
https://goo.gl/maps/cEw8Y8fbcGmVgtjN8

Onsdag 31. Påskeferie, intet møde.

April

Onsdag 7. Vi øver lejrarbejde og bygger nogle af elementerne fra den klassiske
Stifinder lejrplads. De sidste knob øves.

Onsdag 14. Vi afslutter knobmærket for alle Stifindere. Det er i dag at alle knob skal
sidde i fingrene! Det anbefales at øve hjemme.

Onsdag 21. Det er Skt. Georges Dag 23. April så i dag genopfrisker vi vores Spejderløfte
og hygger ved lejrbål.

Lørdag d. 24 -
Søndag d. 25

Lejrtur. Muligvis med overnatning. Mere info kommer når vi nærmer os. Sæt
kryds i kalenderen.

Onsdag 28. Vi øver lejrarbejde og bygger nogle af elementerne fra den klassiske
Stifinder lejrplads. I dag indgangsportal og brændeskjul.

Maj

Onsdag 6 Leif gennemgår alternative måder at lave ild, rense vand og anden nyttig
viden om overlevelse i naturen.

Onsdag 13. Lejrarbejde fortsat

Onsdag 20. Et anderledes Stifindermøde...

Onsdag 27. Vi bygger ting med rafter… og måske skal noget af det kastes ud fra et højt
sted og være bygget så godt, at det ikke går i stykker ?
Vær piv-skarpe på jeres vinkelbesnøringer, tømmerstik, dobbelt halvstik og
pælestik.

Lørdag d. 29. -
Søndag d. 30.

Lejrtur med overnatning. Mere info kommer når vi nærmer os. Sæt kryds i
kalenderen.
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