
Program for forår 2023 
11. januar Velkommen til 2023 

 

14. januar Nytårsparade 

Tag familien med til en hyggelig dag 
 

18. januar Vi startet mærket: En god kammerat 
At være en god kammerat er et af de  
vigtigste elementer i det at være spejder.  
 

25. januar Vi øver kniv / Knob 

 

1. februar Vi skal lave bål 

 

8. februar Vi forsætter: En god kammerat 

 

15. februar Vinterferie 

 

22. februar Vi forsætter: En god kammerat 

1. marts Vi skal lave bålkapper 

  



8. marts Vi skal lave bålkapper 

15. marts Vi skal arbejde i patruljer 

 
21. marts Grupperådsmøde kl.19.00 

Vi ser gerne at min. en forældre deltager 
pr. spejder. 

22. marts Spejder på Galgebakken 

Det er her vi mødes i dag 
Assensvej 91, 5750 Ringe 

29. marts Vi skal ud og samle skrald 

 
5. april Påskeferie 

 
12. april Vi skal arbejde i patruljer 

 
19. april O-løb ved Tarup-Davinde 

Tag familien med, til en hyggelig tur rundt  
i den gamle grusgrav. 
 

26. april I dag skal vi lave bål 

 
3. maj Smuglerløb på Galgebakken 

Spejderne hjalp under 2 verdenskrig  
med bl.a. at smugle beskeder -  
nu er det vores tur 
 
 
 

  

 



10. maj VENNEDAG 

Dagen i dag er den dag, hvor alle må tage en ven 
med til spejder.  
Vi skal lege og hygge os. Vi ledere glæder os til at  
se dobbelt så mange glade børn. 
 

17. maj vi øver kniv / Knob 

24. maj Leg og bålhygge 

 
31. maj Måledag 

Vi skal ud og bruge bl.a. kompas 
 

3. juni FaMikMin dag på Egeskov 

Mere information kommer. 

 
7. juni vi øver kniv / Knob 

14. juni Vandraketter 

Så skal der bygges og leges med  
vand og raketter. 
 

21. juni Sidste gang inden sommerferie 

 
  
  



Info til forældre 

Vi har 2 Facebook sider, en åben side og en lukket gruppe, vi ser gerne at I 

som min. er med i den lukkede gruppe, da en del af vores information kom-

mer ud den vej igennem. 

Derudover har vi også en hjemmeside, hvor vi slår f.eks. ture mm. op og man 

den vej igennem tilmelder sig. 

Det er også muligt at få ens barns spejder kalender ind på ens egen tlf. ved at 

abonnere på kalenderen. 

Facebook åben side 

Rethingh-gruppen, Spejderne i Ringe 
 

Facebook lukket gruppe  

Rethingh-gruppen - Spejderne i Ringe  
 

Hjemmesiden 

www.rethinhg-gruppen.dk 

På vores hjemmeside under Gruppen - Pakkelister - Udstyrs liste til Mikro 

mini spejder, kan man også se hvilket udstyr, som vi anbefaler når man er 

spejder. 

Det er vigtig at I melder afbud til Michael på tlf. 2323 8732 inden kl. 16:00 

om onsdagen, så vi ved hvor mange vi har den enkelte dag, og det er helt fint 

at sende en sms/messenger.  

Hvis der er ting I gerne vil drøft, så kom endelig, men hav lidt tålmodighed 

da vi ofte er i gang med at forberede når I kommer, og ved at pakke ned, når I 

henter, men vi vil gerne snakke med jer. 

 

Vi glæder os til at se jeres børn hver uge. 

Mange spejderhilsner 

Ulrik, Elisabeth og Michael 

https://www.facebook.com/groups/Rethinghgruppen/

