
Miniprogram forår-sommer 2023 
 

12/1 Vi starter året med en Stilletur i skoven.  

Vi mødes ved naturskolen i Undallslund (Kapt. Undalls vej 1, 8800 Viborg) for at 
opleve, hvad der sker i vinterskoven. Efter en stille tur rundt i skoven i små grupper 
uden lommelygter (men med en voksen og med petroleumslamper), er der varm ka-
kao ved bålet. 

 

19/1  Førstehjælp 2. Vi starter førstehjælpsforløb. 

Vi lærer om førstehjælpens 4 hovedpunkter: 1. Skab sikkerhed, 2. Vur-
der personen, 3. Tilkald hjælp, 4. Giv førstehjælp.  

 

26/1  Førstehjælp 2. Vi fortsætter førstehjælpsforløb. 

 

2/2 Intet møde pga. tur i weekenden! 

 

4/2-5/2 Årets Minitræf.  

Emnet for turen er Rasmus Klump, og vi skal lave mange af de sjove ting, som Ras-
mus Klump og hans venner finder på. Selvfølgelig bliver der også tid til at lege med 
alle spejdervennerne – se særskilt invitation. Tilmeldingen er åben! 

Sted: Mønsted Skole, Holstebrovej 188, 8800 Viborg. 

Tidspunk: lørdag kl. 09:00 – søndag kl. 10:00. 

 

9/2 Førstehjælp 2. Vi afslutter forløbet og uddeler mærker  

 

16/2  Vinterferie. Intet møde. 

 

22/2 Tænkedag. (Bemærk onsdag)  

Fælles møde for alle spejdere i Waingunga-Stammen. Tropspejdere laver aktiviteter 
for alle spejdere, mens forældre kan deltage i Grupperådsmøde. 

 

 

 

https://medlem.dds.dk/event/id/41851/register?redirect_uri=https://www.waingunga-stammen.dk/begivenhed/minitraef-1


2/3 Huleboernes klan.  

På de næste møder er vi huleboernes klan. 
Vi skal lære at tænde bål, lave mad over bål 
og overleve mødet med farlige dyr, som den 
hurtige sabeltiger og den farlige Tyranno-
sauros Rex. 

 

9/3  Huleboernes klan 

16/3  Huleboernes klan 

 

23/3 Intet møde pga. tur i weekenden! 

 

24/3-26/3  Forårstur. Vi afslutter forløbet om Huleboernes klan. Tilmeldingen er åben!  

Sted: Svaneborg Lejren, Trevældvej 5, 7830 Vinderup. 

Tidspunk: fredag kl. 19:00 – søndag kl. 11:00. Mere information følger  

 

30/3  Påskeløb.   

Vi mødes ved Blokhuset (Ødalen 2, 8800 Viborg) 

og laver spejder-påske-sjov  

 

6/4  Intet møde pga. påskeferie 

 

13/4  Vi starter forløb om Spejderfærdigheder med udgangspunkt i Flammen.  

Vi øver os bl.a. på flagregler, orientering, koder, at behandle naturen pænt, knob, 

besnøring, kniv, sav, bål og meget mere  

 

19/4  Sct. Georgsdag. (Bemærk onsdag) 

Fælles møde for alle spejdere i Waingunga-Stammen. Vi mødes ved P-pladsen ved 

Hald Hovedgård (Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg), hvor vi bliver delt i forskellige 

hold på tværs af de forskellige aldersgrene. Herefter er der forskellige aktiviteter i 
området omkring Hald Hovedgård og Hald Slot (Tidligere kendt som Hald Ruin). Vi 
slutter allesammen i slotsgården på Hald Slot, hvor vi skal høre sagnet om Sct. Georg 
og dragen - og afslutningsvis aflægger vi alle spejderløftet.  

Forældre er velkommen til at hente deres børn på Hald Slot - med respekt for cere-
monien i forbindelse med aflæggelse af spejderløftet.  

https://medlem.dds.dk/event/id/41855/register?redirect_uri=https://www.waingunga-stammen.dk/begivenhed/mini-foraarstur-0


 

27/4  Vi fortsætter forløbet om Spejderfærdigheder.  

 

4/5  Vi fortsætter forløbet om Spejderfærdigheder. 

Da dette er dagen før Store Bededag, er der mulighed for overnatning i shelters.  

Mere information følger  

 

11/5  Intet møde pga. tur i weekenden! 

 

12/5-14/5 Divisionsturnering for alle grene. Mere information følger  

 

18/5  Intet møde pga. Kristi Himmelfartsdag 

 

25/5  Tur ud i naturen. Mere information følger  

 

1/6  Vi tager savbevis og øver bålbevis.  

 

8/6 Vi fortsætter med savbevis og bålbevis. 

 Vi holder desuden forældremøde kl. 18:00-19:00 om sommerlejren!  

 

15/6 Sommerafslutning på Poulholm.  

Vi leger og hygger, herunder med vandkamp. 

 

25/6-29/6 Sommerlejr. 

Vi skal overnatte i telt, tage morgenbadermærket og gå 10 km samt hygge, lege og 

have det sjovt. Mere information følger  

Sted: Birkesølejren, Birkesøvej 31, 7850 Stoholm.  

  


