
Seniorspejder program 2019-2020 

mødetid 19,00 - 21,00 
Spejderborgen  

mandag 26 august 

Niels J 
En spændende opstart i aften hvor vi gennemgår sæsonens program og planlægger vores 
mødeaftener. 
Men mon ikke der også bliver også plads til et spændende Life hack. 
 

mandag 2 september 
Magnus 
En aften med de gode gamle spejder dyder Magnus handle gennemgår de færdigheder man som 
spejder skal besidde. 

1. Man skal kunne tænde et bål  
2. Man skal kunne mindst 4 besnøringer (ink. Hejse et flag) 
3. Finde ly for natten  
4. Man skal være dygtig til at orientere sig og finde vej 
5. være god til at Yde førstehjælp, og klare vabler og små rifter 

  

 

mandag 7 oktober 
Lærke 
Spejder er sundt og rask menneske i en smuk og spændstig krop. Så denne aften skal vi høre tips 
og tricks fra Lærke, om hvordan man lever sundt, holder sig i god form og hvordan man undgår 
sygdom. 
 

onsdag 6 november 
Avisindsamling kl.16,30 - 18,00 
Vi skal hjælpe miljøet og den slunkne spejder kasse. Derfor skal vi rundt i Løsning by og samle 
aviser ind.  
 

mandag 18 november 
Line 
Spejderbevægelsen er efterhånden en halvgammel herre eller dame. 
Men hvad skal der ske i fremtiden. 
så glæd dig til en interessant i aften, sammen med Line ser vi frem ad og tester hvad fremtiden vil 
bringe af nye og spændende måder at lave spejdere møder på. 
 

mandag 2 december 
Matilda 
Den skønne juletid står for døren og vi glæder os alle sammen, til at vi skal i gang med at pynte op. 
Derfor bliver det vanvittig aften hvor det bliver spændende at se smukke dekorationer og måske 
julegaveideer Matilda har fundet på kreativ i sit kreative hjørne.  
 

mandag 14 januar 
Katrine 



Vi kender det allesammen, man er kommet lidt ud på aftenen, og så er det at trangen til en lille 
snack melder sig. 
Men bare rolig vores snacks ekspert Katrine er fuld af gode ideer til sunde og ikke mindst 
mættende, late night snacks.  
  
 

mandag 4 februar 
Nikolaj 
Sang og musik er en del af at være spejder og at denne aften skal vi lære noget sange at kende. 
Vores musikant Nikolaj prøver at sætte os sammen til et lille orkester så vi sammen kan opføre en 
smuk spejdersang.  
 

mandag 4 marts 
Poul 
Den ultimative gør det selv aften. Poul viser det sidste nye indenfor batteridrevet værktøj særligt 
mærke Makita. vi arbejder vider men sommerlejrens kulsøpionering.  
Men vi kigger også på muligheden for at bygge vores helt egen shelter. 
 

mandag 1 april 
Niels J 
Vi skal spare på energien og vi skal passe godt på naturen og miljøet 
Derfor vil vi se på brænde besparende måder at opbygge et komfur på. 
 

mandag 6 maj 
Niels J 
Den aften skal vi på Udflugt, til et hemmeligt sted i Danmark  
 

tirsdag 11 juni 
Niels j 
Sidste spejder aften i denne sæson, vi ser fremad til næste sæson. Men der bliver også plads til en 
masser tant og fjas 
 

Niels Jørgen Nielsen 

23202934 

njn@lafnet.dk 

 


