
 

Aktiviteter 
August 31. Familiespejderdag. Intro - Bål, Bag & Gulerødder. 

September 14. Førstehjælp & Insekthotel. 

  28. Spejderne er på kræmmermarked. Familiespejder aflyst. 

Oktober         5-6. Divisionstræf i Tømmerup. Overnatning i hytte.  

  12. Bagedag 

  26. Dyrespor. Vi mødes ved skoven ved den røde portal på: 

         (Sølystvej 15, 4450 Jyderup). 

November   9. Bål - Mad… noget med AND. 

        23-24. Julemarked i ”Den Gamle Købmandsgård”.  

         Vi laver lys og pandekager. (Hovedgaden 43, 4440 Mørkøv). 

December   7.  Juledekorationer. Vi mødes ved skoven ved den røde portal på: 

         (Sølystvej 15, 4450 Jyderup). 

         JULEFERIE 

2020 

Januar      4. Nytårskur. Vi mødes på P-pladsen ved Kundby Friskole. 

               Trønningevej 13, 4520 Svinninge. 

   

Program for 2020 Januar-Juni udleveres 7. December 2019. 

 

Husk at melde afbud til Alasdair, hvis du ikke kan komme. 

Alasdair 72 22 82 82 / alasdairschjerning@gmail.com 

DDS Alexandra Gruppe I Mørkøv 

Starter Familiespejder op igen 

Den 31. August Kl. 10-12 

Kom og vær med!!! 
Familiespejder er for alle 3-6 årige med forældre/bedsteforældre. 

Søskende er velkomne til at komme med. 

Vi mødes hver 14. dag (ulige uger). Fra kl. 10-12.00.  

Så hvis i vil: 

- udforske og lære en masse om naturen? 

- have et godt netværk med andre forældre? 

- give jeres barn venskaber?  

- have gode og sjove oplevelser? 

- være i det fri? 

…Så prøv familiespejder! 

Fami l iespe jder 



Vi tænder bål, laver sjove ting i naturen, kigger efter dyr og spor, skovture, 

hyttetur og mange andre ting såsom overnatning i det fri, mad og brød over 

bål mm.  

Kom og vær med til en hyggelig formiddag.  

Familiehygge i naturen sammen med en masse andre familier, som også 

elsker at være i det fri. 

Få nye venner og bekendtskaber. 

Husk at melde afbud til Alasdair på tlf: 72 22 82 82. 

Om Alexandra Gruppe 
Alexandra er en gruppe under Det Danske Spejderkorps. 

Vi tilbyder aktiviteter for alle børn fra 3 år og opefter. 

Gruppen er i øjeblikket delt op i 4 grene: 

- Familiespejder for de 3-6 årige. 

- Mikro for 0. til 1. klasse. 

- Mini for 2. til 3. klasse. 

- Juniorer for 4. til 6. klasse. 

- Trop for 7. klasse og op efter. 

Mød os på: www. Alexandra.gruppe.dk   

eller find os på facebook: Familiespejder, Alexandra gruppen Mørkøv. 

og se mere om aktiviteter, mødetids-

punkter og ture. 

Eller kontakt Gruppeleder 

Pia Nielsen - tlf. 27 20 76 85 

Praktiske informationer 
Familiespejder er for børn mellem 3-6 år, samt deres forældre eller  

bedsteforældre og søskende - aktiviteterne er dog tilpasset børn  

mellem 3-6 år. 

Familiespejder foregår i Spejderhuset. Husk tøj til at være ude. 

     Adressen: 

Spejderhuset 

Ringstedvej 3 

4440 Mørkøv 

Pris 300,00 Kr. Pr. Halvår. Der er 2 gratis prøvegange. 

Indmeldelsespakken koster 150,00 Kr. pr. barn.  

Denne pakker indeholder 2 X tørklæder (1 til barn + 1 til voksen) og Alexan-

dra mærker. 

HUSK tørklæde hver gang. 

Kontakt 

Familiespejderleder: Alasdair Schjerning. Tlf. 72 22 82 82 

 


