
Ålsgårde Søspejdere Program 4 
 

 

Juniorer 2022   (Henrik tlf. 60 65 05 48 og Solveig tlf. 31 62 83 33) 

Tirsdag d. 19. april – Søstationen kl. 17 – 18.30 Husk 

Planlagt Alternativt (efter vejret)  

Naturfan – årshjul-challenge 
Opsamling på vinterens mærker 

 

 

Tirsdag d. 26. april – Gurredam kl. 17 - 19 Husk 

Planlagt Alternativt (efter vejret) ALLE FORÆLDRE VELKOMNE! 
Vi skal se om vi ikke kan få 
sat alle telte op… Og også 
gerne have dem ned igen… 

     

Teltopslagningsdag! 
Vi skal på Spejdernes Lejr i år, så vi 
skal have tjekket vores grej – 
herunder ikke mindst teltene! 

Hvis det regner, er der almindeligt 
spejdermøde i Annekset på 
Gurredam fra 17 – 18.30. I det 
tilfælde finder vi en anden dag til 
teltslagning, sms vil i så fald blive 
sendt ud mandag aften. 

 

Husk Standerhejs torsdag d. 28 kl. 17-18.30 

 

Tirsdag d. 3. maj – Søstationen kl 17 – 18.30 Husk 

Planlagt Alternativt (efter vejret) Har I en af ÅSØs 
redningsveste derhjemme? 
Har din spejder badetøj? 
Har din spejder våddragt? 
Kan din spejder svømme? 
Det vil vi gerne vide inden 
sejlsæsonen starter op igen. 

Klar til sejlsæsonen starter! 
- Optimist-teori 
- Tjek af udstyr 
- Knob 

 

 

Tirsdag d. 10. maj – Søstationen kl. 17 – 18.30 Husk 
Planlagt Alternativt (efter vejret) REDNINGSVEST 

Måske sejler vi optimister? 
Ellers gennemgår vi teori om vind 
og vejr og strøm. 
Muligvis naturfan-challenge. 

Hvis vejret er godt, kan dette blive 
teltslagningsdag på Gurredam… 
Sms vil i så fald blive sendt ud 
mandag aften. 

 

Tirsdag d. 17. maj – Søstationen kl. 17 – 18.30 Husk 
Planlagt Alternativt (efter vejret) REDNINGSVEST 

Måske sejler vi optimister? 
Ellers tager vi ind og kigger på vores 
både i Helsingør Havn – I så fald vil 
der blive sendt sms mandag aften 
om at møde på Helsingør Havn i 
stedet for Langebro. 

Hvis vejret er godt, kan dette blive 
teltslagningsdag på Gurredam… 
Sms vil i så fald blive sendt ud 
mandag aften. 

 

 


