
Program for troppen (Rovfuglene) 
2. halvår 2020

Efter det fælles planlægningsmøde på sommerlejren har troppens ledere skruet 
nedenstående program sammen. Vi håber, at I kan genkende jeres egne ideer. Det 
er meningen, at I selv skal planlægge mindst én weekendtur i dette halvår. 
Vildmarksmærket kommer til at løbe over de næste knap to år, og det er tanken, at 
det skal munde ud i en rigtig vildmarkstur f.eks. i Sverige i kristi himmelfartsferien 
2022. Vi glæder os allerede!!
August 17. Planlægning af en god oprykning, modeller af Bolunds vartegn

24. Oprykning (*)
31. Vi bygger vartegn + introduktion til vildmarksmærket/bivuakker

September 7. Vi bygger vartegn + kommunikationsmærket: Giv et vigtigt budskab
14. Lær at passe godt på og renovere spejdergrejet *
21. Lejrbål + kommunikationsmærket 
28. JOTA-mærkets grønne brik *

Oktober 2.-4. Distriktsweekend
5. Aftenløb med forhindringer i Himmelev Skov *

17.-18. (evt. JOTI/JOTA)
19. Kommunikationsmærket: Koder og tegn + vildmarksmadplan
23. Thors Natøvelse
26. Bålmad og ernæring på vildmarksture

November 2. JOTA-mærkets grønne brik *
9. Strandrensning i Ågerup-Kirkerup Strandpark, Frederiksborgvej 409 *

16. Lær tegnsprog (Kommunikationsmærket) *
23. Flaget og fanen + kommunikationsmærket
29. 1. søndag i advent – vi mødes ved Ågerup Kirke kl. 9:45
30. Forberedelser til juleafslutningen

December 5. Strandrensning i Ågerup-Kirkerup Strandpark, Frederiksborgvej 409 *
7. Forberedelser til juleafslutningen

14. Juleafslutning *
Januar 3. Nytårsparade (starter kl. 9:45 i Ågerup Kirke)

Husk: Spejderlederne har ansvaret for spejderne i mødetiden (kl. 18-20), så har du 43 
i feber eller brækket arme og ben (eller er på anden måde forhindret i at 
komme), så meld afbud til 
Jeannette (51 82 90 84)  eller Henrik (mobil 23 86 72 33 / tlf. 46 76 72 33).

(*: Tropmøde planlagt af lederne. Resten er patruljemøder planlagt af PL/PA)
Kommende sommerlejre: 
2021: Distriktslejr på Rømeregård på Bornholm
23.-31. juli 2022: Spejdernes Lejr i Hedeland
1.-12. august 2023: World Scout Jamboree i Saemangeum, Sydkorea (for 14-17-årige)


