
 

  

 

EFTERÅRET - 2018 

 
 
8. – 9. September 
Spejderhuset i Søndersø 
Overnatning i shelter for hele familie 

Indbydelse udsendes!!! 

6. oktober 
Tur i zoologisk have i Odense 
 
Vi mødes ved indgangen til haven kl. 9.30 
Kl. 10 er der guidet rundvisning i Zoo for De første 30 tilmeldte personer – resten  
Må gå rundt på egen hånd 
  
Medbring mad til frokost, som vi spiser samlet kl. 12 
 
Gruppepriser 
Pris for voksne: 160 kr. 
Pris for søskende: 80 kr.  
Spejdere deltager gratis 
 

3. november 
Spejderhuset i Otterup 
Opstart – spejdersang – dagens program 
Leg:  

Aktivitet:  
Vi laver fuglekasser 
 
Amerikanske pandekager over bål  
 
Oprydning og afslutning 

 
1. december 
Spejderhuset i Otterup 
Opstart – spejdersang – dagens program 

Leg:  

Aktivitet: Huler - Trænisser  
 
Bål: risengrød i urtepotter – bagte æbler 
 
Oprydning og afslutning 

 



 
 
 
 
 

Foråret 2019 
 
 
12. januar 
Spejderhuset i Otterup 
Opstart – spejdersang – dagens program 

leg:  

Aktivitet: Lave mel – bage brød i urtepotter 

Har i en ”morder” må i godt medbringe den 

 
Oprydning og afslutning 
 
 

2.februar 
Spejderhuset i Otterup 
Opstart – spejdersang – dagens program 

Aktivitet: Masker i gips på plastmasker  

Leg: 

Oprydning og afslutning 
 

3. marts 

Spejderhuset i Otterup 
 
Opstart – spejdersang – dagens program 

Leg: 

Bålmad: 

Aktivitet: V i laver insekthotel til spejderhuset 

- Tur i byskoven  og finde ting til insekthotel 

 

- Oprydning og afslutning 
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6. april 
Spejderhuset i Otterup 
 
Opstart – spejdersang – dagens program 

Aktivitet: Insekt jagt – i byskoven – medbring evt. net 

Bål: 

Leg: 

 

4. maj 
Naturvejleder 

Mere information senere 

 
1. Juni 
Vi mødes på Flyvesandet 
 
Opstart – spejdersang – dagens program 

Hyggelig afslutning – før sommerferien 

 

  

alle møder afholdes fra kl. 10.00 til 12.00 
og vil normalt foregå udendørs 

Vil I melde afbud til et møde, eller har I spørgsmål om Familiespejder, er i velkommen til 

at kontakte os: 

Lotte Jensen –  tlf.:  40 50 97 26 – e-mail: lotjen1960@gmail.com 

Erik Jensen –  tlf.:  30 12 92 91 – e-mail: eje1953@gmail.com 
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