
Program for troppen (Rovfuglene) 
2. halvår 2021

Troppens ledere har taget jeres ønsker fra planlægningsmødet og 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 som en del af 
tag-på-tur-mærket. 
August 30. Kan vi bygge et ti-minutterstårn?

September 6. Mad på bål
13. Mekanikmestermærket: Glidebane og opdrift – nærmere info følger
20. Styrk patruljen
27. Pionering – hvordan vælger man  de rigtige besnøringer og knob?

Oktober 4.  Vildmarksmad og ernæring – hvad har du brug for?
8.-10. Distriktsweekend på Lerbjergcentret
11. Vi laver vildmarksmad på stormkøkken (Trangia)

15.-17. JOTI – deltag fra computeren, hvor du end er
(18.) Efterårsferie

23.-24. Oplevelsestur i en by – nærmere info følger
25. Mærket ”Internationalt”

November 1. Strandrensning i Lille Valby Strandpark, Frederiksborgvej 409 – og alle 
helgens dag. Afhentning på Kirkerup Kirkegård

8. Kend dit værktøj - øksebevis
15. Kommunikationsmærket: Tal uden at sige en lyd!
22. Kommunikationsmærket: Tal uden at sige en lyd!
28. 1. søndag i advent – vi mødes ved Ågerup Kirke kl. 9:45
29. Juleguf - forberedelser til juleafslutningen

December 6. Strandrensning i Lille Valby Strandpark – og mere juleguf
13. Julebanko for hele gruppen samt familie og venner

18.-19. Patruljejuletur
Januar 2. Nytårsparade

3. Årets første møde...

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).

Kommende sommerlejre: 
23.-31. juli 2022: Spejdernes Lejr i Hedeland
1.-12. august 2023: World Scout Jamboree i Saemangeum, Sydkorea (for 14-17-årige)

Oplysninger om møder og ture kommer på http://bolundgruppe.dk. Ofte kommer der
nyt søndag aften.

http://bolundgruppe.dk/

