
MIKRO- OG MINI-SPEJDER 

MØLLEGRUPPEN I KARLEBO 

EFTERÅRET 2021 

 
 

Hvornår Hvad Hvor Aktivitet 

August    

Tirsdag d. 17. kl. 18 - 
19.30. 

Spejdermøde Uglers Hytte Oprykning for 
spejderne og 
bålhygge i skoven. 

Tirsdag d. 24.  Spejdermøde Kaspo Vi laver vores egne 

læderpunge til 

optændingsmateriale. 

Tirsdag d. 31. Spejdermøde Uglers Hytte Vi starter på Øde Ø-
mærket, hvor vi leger, 
at vi er på en øde ø. 
Vi laver vores egen 
bålplads, finder 
optænding og har 
bålhygge. 

September   
 

 
 

Fredag d. 3. kl. 15 - 
17 

Spejder For En Dag Kaspo Vi inviterer hele 
Karlebo skole til at 
opleve spejderlivet. 
Invitation følger. 

Tirsdag d. 7. Spejdermøde Uglers Hytte Øde Ø: Vi bygger 
bivuak med 
presenninger og 
læhegn. 

Tirsdag d. 14. Spejdermøde Uglers Hytte Øde Ø: Vi skal finde 
føde - svampejagt og 
tilberedning af 
svampestuvning over 
bål. 

Bemærk: Ingen 
mødegang tirsdag d. 
21. 

   



Lørdag d. 25. 25-års jubilæum for 
Karlebo-spejderne 

Kaspo Spejder-aktiviteter, 
fejring og hygge. 
Invitation kommer. 

Tirsdag d. 28.  Uglers Hytte Øde Ø: Vi laver vores 
egne stearinlys og 
spejderne definerer 
love og regler for 
øen. 

Oktober    

Tirsdag 5. Spejdermøde Uglers Hytte Øde Ø: Vi laver vores 

egen kop, bål og 

snobrød. 

Tirsdag d. 12. Spejdermøde Uglers Hytte Aftenheik i skoven 
hvor vi skal vænne os 
til mørket og se efter 
stjernebilleder på 
himlen. 

Bemærk: Ingen 
mødegang tirsdag d. 
19. (efterårsferie) 

   

Tirsdag d. 26. Spejdermøde Kaspo Hjemmelavet biograf 
m. popcorn og hygge. 

November    

Tirsdag d. 2. Spejdermøde Kaspo Vi indretter os på 
stadion med 
soveposer og puder 
og vænner os til 
mørket. Vi ser efter 
stjerner. Hvis det 
holder tørt, så tag din 
sovepose og en pude 
med. 

Tirsdag d. 9. Spejdermøde Vi mødes på 
parkeringspladsen på 
3. Tangvej i Hornbæk 
og afslutter også her. 

Vi skal på ravjagt i 
mørket m. uv-lygter. 
Husk en alm. 
lommelygte. 

Bemærk: Ingen  
mødegang tirsdag d. 
16. 

   

Tirsdag d. 23. Spejdermøde Kaspo Vi bager 



julesmåkager og 
pynter med glasur. 

Fredag d. 19 - 
søndag d. 21. 

Juletur til Gillastig i 
Sverige. Forældre er 
også meget 
velkomne til at tage 
med. Vi laver 
samkørsel. 

Vi bor i en hytte ca. 
40 km. fra 
Helsingborg. 

Vores traditionsrige 
juletur m. vandretur i 
Söderåsen, 
julemiddag og 
spejderhygge. Mere 
info følger. 

Bemærk: Ingen 
mødegang tirsdag d. 
30. 

   

 

 

Vi glæder os rigtig meget til et sjovt og spændende efterår med jer.  

 

Spejderhilsner Morten, Louise og Claire. 


