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Kære Mikrospejder og dine voksne 

I dette spejderår er vi tre ledere: Nynne, Nicholas og Richard. Sammen har vi 

udarbejdet et spændende og afvekslende mødeprogram. Rammen for 

spejdermøderne og aktiviteterne tager afsæt i klassiske spejderværdier som leg, 

friluftsliv, venskaber, samarbejde og hjælpsomhed.  

Alle møder og aktiviteter 

rummer læring og oplevelser, 

der svarer til Mikrospejdernes 

alder: 6-7 år (0. og 1. årgang). 

Vi skal blandt andet tage en 

masse spejdermærker til 

uniformen og arbejde med 

mad, natur og lejrliv. Hos 

Mikrospejderne er der god 

plads til leg, eventyr, fantasi og 

oplevelser - både på egen hånd og sammen med andre. Vi arbejder ud fra ’learning 

by doing’-princippet, hvor vi lærer af vores egne oplevelser, erfaringer og 

fejltagelser.  

Vores forventninger til spejdernes voksne 

Al spejderledernes tid er frivillig og ulønnet. Vi forventer derfor, at I voksne støtter 

op om jeres børns spejderliv, så ledernes frivillige kræfter slår til. I voksne bliver 

inviteret til at deltage i aktiviteter i løbet af året, (for eksempel arbejdsdag i 

spejderhytten), og bliver indimellem bedt om at hjælpe til på spejdermøder.  

Der er mødepligt til spejdermøderne. Det er nødvendigt, at I melder afbud, hvis 

spejderen ikke kan komme, så vi ikke venter forgæves på jer. Vi vil rigtig gerne 

have besked i god tid og senest en halv time før mødestart. Vi regner også med, at 

I svarer på en indbydelse til et spejderløb og andre arrangementer – også hvis I 

ikke kan deltage.  

Afbud sendes til Nynne på tlf. 2267 2495 

Hvis I selv har nogle særlige færdigheder, gode kontakter, grej eller noget andet, 

som vi kan bruge til spejdermøderne, vil vi meget gerne høre fra jer!  

Obs. Mikrospejdermøderne afholdes på samme tidspunkt som Minispejderne (2.-3. 

klassetrin), men de to hold har hvert sit program og hver sin ledergruppe. 

 

Huskeliste til møderne 

Pssst…! 

I voksne kan følge med i 

Mikroernes spejderaktiviteter på 

Facebook: ”Mønspejderne – vi 
spejder på Møn”.  

https://www.moenspejderne.dk/
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Spejdermøderne afholdes hovedsageligt hver anden lørdag i lige uger fra kl. 9.00 til 

klokken 12.00 på Kobbelvej 28 i Stege. Se årsprogrammet på Mønspejdernes 

hjemmeside: www.moenspejderne.dk.  

 

Til møderne skal spejderen medbringe:  

 Uniform med lommebøger og gruppens 

røde tørklæde. 

 Dagsrygsæk med en bid mad og fyldt drikkedunk. 

 Tøj og sko der passer til vejret. Til vinter er det vigtigt med masser af varmt 

tøj (hue og vanter, sweater, skiundertøj, varme strømper, vinterstøvler og 

overtøj), da vi er ude det meste af tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdigheder og mærker 

Som spejder kan du tage forskellige færdighedsmærker. Vi arbejder på to typer af 

spejdermærker i løbet af spejderåret:  

1. Forløbsmærker/færdighedsmærker (ting vi har lært og kan): Fx knivmærket, 

førstehjælpsmærket og kilometermærket. Disse mærker sys på højre 

uniformsærme. 

2. Oplevelsesmærker (ting vi har deltaget i og oplevet): Løb, lejre og 

arrangementer, fx Naturpleje. Disse mærker sys på venstre uniformsærme. 

  

Skriv navn i alle 

spejderens ting! 

https://www.moenspejderne.dk/
http://www.moenspejderne.dk/
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Vi arbejder blandt andet med disse mærker: 

 

Knivmærket 

Et knivmærke - eller knivbevis - er for mange spejdere det mærke, de 

husker bedst - og ofte dét mærke, de har glædet sig mest til! Det at 

måtte bruge kniv, når man er på tur, og vide, at man kender reglerne, 

er en vigtig del af hver spejders selvstændighed. Kniven er et skarpt 

værktøj, og det er vigtigt, at spejderen udviser fortrolighed med en kniv 

og forståelse for, hvorfor sikkerheden er så vigtig, før de modtager 

knivbeviset. 

 

Førstehjælpsmærket 1 

Mikrospejderne begynder så småt at arbejde med redskaber. Selvom 

de ofte har en voksen i nærheden, er det vigtigt at give spejderne 

viden om, hvordan de kan hjælpe, hvis nogen kommer til skade. Fokus 

i Mikrospejdernes førstehjælp er et grundlæggende kendskab til 

førstehjælpen til mindre skader. Mærket inddrages i mange 

spejdermøder i løbet af spejderåret. Førstehjælp er en vigtig del af 

spejdernes færdigheder ved håndtering af værktøj, køkkengrej, 

båltænding, vandreture mm. 

 

Spis Naturen-mærket 

Mikrospejderne lærer, at mange af skovens, markens og strandens 

planter og frugter kan spises. De lærer, at de vilde råvarer kan blive til 

lækre retter, såvel rå som tilberedt over bål. Det er vigtigt, at 

madlavning er sjov og overkommelig for mikroerne, så de fastholder 

interessen for at være med til at lave gode og sunde måltider.  

 

Klar dig selv-mærket 

En af de vigtigste ting som spejder er at kunne klare sig selv. Gennem 

dette færdighedsmærke lærer nye spejdere, hvordan man klarer sig 

selv omkring basale spejderaktiviteter. Jo større sikkerhed spejderne 

får i de daglige og praktiske ting, jo større overskud får de til at hjælpe 

andre og lære nye ting. 

 

https://www.moenspejderne.dk/
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Kilometermærke 

Det er dejligt at gå! At bruge og mærke sin krop, bruge sanserne og se 

og lytte til naturen, være stille og lade tankerne flyve ud over stepperne 

i takt med føddernes trampen, eller få sig en god og ”luftig” snak eller 

fællessang med vandrekammeraterne. Vi mikroer går 5 kilometer. 

 

Kontaktoplysninger 

Mikroleder 

Nynne Ravnsted Daugaard-Petersen 
Spejdernavn: *Dagdrømmende Tidsoptimist von Kyssende Spurv* 
Tlf.: 2267 2495, E-mail: nynne_rl@hotmail.com 

Mikroassistent 

Nicholas Durin 
Spejdernavn: *Byggemand Bob von Bjergbestyrer* 
Tlf.: 4089 3113, E- mail: nicholas@durin.dk

Mikroassistent 

Richard Lindquist Capion 
Tlf.: 6165 6172, E-mail: richard@capion.org   

 

Kontingent og startpakke: 

Det koster 1.050 kroner om året at gå til spejder. Betalingen fordeles på tre rater 
med 350 kr. pr. gang. Hvis I har svært ved at få pengene til at række, så hjælper 
Mønspejderne gerne. Snak med Nynne om det.  

Ud over at betale et årligt kontingent, køber 
man som ny spejder også en ”Startpakke” 
med ting, som spejderen skal bruge. 
Startpakken koster 150 kroner.  

 

 

Vi glæder os utroligt meget til et dejligt spejderår sammen med jer! 

De bedste spejderhilsner, 

Nicholas, Richard og Nynne. 

I startpakken er der:  

 Spejdertørklæde 

 Forskellige mærker til uniformen 

 Spejdersangbog  

 Spejderbog (lommebog) 

 Rabatkort til Spejder Sport  

https://www.moenspejderne.dk/
mailto:nynne_rl@hotmail.com
mailto:nicholas@durin.dk
mailto:richard@capion.org

