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Mikrobekalender fora ret 2022 

Corona har stadig ikke helt sluppet sit tag i os, og det vil derfor også komme til at sætte sit præg på 

sæsonens aktiviteter. Heldigvis går vi lysere og varmere tider i møde, og jeg har planlagt et forår fyldt med 

en masse sjove, skøre spejderaktiviteter og friluftsliv.   

 

Januar 

Tirsdag 11.  Opstart – fuglemad 
Vi skal lave mad til fuglene, så de kan få noget at spise, selvom det er vinter. 

Tirsdag 18. Hule-bygger 

Tirsdag 25. Hule-bygger 

Februar  

Tirsdag 1. Kniv og bål 

Tirsdag 8. Kartoffeltryk 

Tirsdag 15. Vinterferie   

Tirsdag 22. Fastelavnsmøde 
Vi skal lave fastelavnsris, masker og meget mere 

Marts   

Tirsdag 1. Marselisspejderløbet og Grupperådsmøde (generalforsamling)  
Et anderledes spejdermøde for alle spejdere og deres forældre, hvor spejderne 
vil fortælle og vise aktiviteter fra året, info om det kommende år, aflæggelse af 
regnskab og valg til bestyrelsen.  

Tirsdag 8. Skovens dyr mærket 

Tirsdag 15. Skovens dyr 

Tirsdag 22. Skovens dyr 

Tirsdag 29. Skovens dyr – Mus for en dag løb 

April  
Tirsdag d. 5.  Påskeløb i skoven  

Tirsdag d. 12. Påskeferie 

Tirsdag d. 19.  Trolde og hekse  
Vi skal lege, synge og klæde os ud som hekse og trolde. Vi skal lave trylledrik, 
heksekoste og snitte tryllestave. Og måske skal vi også prøve at trylle lidt…   

Tirsdag d. 26.  Trolde og hekse 
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Maj 
Tirsdag d. 3.  Trolde og hekse 

Tirsdag d. 10.  Trolde og hekse 

Tirsdag d. 17.   Bålmad 

Tirsdag d. 24.   Forårsløb i skoven 

Tirsdag d. 31.  Lejrplads øvelser 

Juni  
3. juni - 6. juni Turbolejr på Kulsø Spejdercenter  

I år tager mikroberne på deres egen familiespejd sommerlejr. Vi skal på 
centerlejr og mødes med en masse andre spejder. Sæt kryds i 
familiekalenderen! 

Tirsdag d. 7.   AFLYST pga. lejr i weekenden  

Tirsdag d. 14.  Byg din egen fiskestang 

Tirsdag d. 21.  Fange krabber og sommerafslutning 

 
Husk afbud pr. sms, hvis I ikke kan komme! 
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