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1. halvår 2023
      

Hej spejdere og forældre.

Velkommen tilbage og Godt Nytår – vi håber at I har haft en dejlig jul og velfortjent pause.  Her kommer de 
vigtige datoer og information om vores kommende møder og arrangementer.  

Vi starter året stærkt med en Gruppetur allerede den 14.-15. januar! Familie- og mikrospejderne er med 
d.14. fra kl. 10-13, hvor vi alle samles i Glumsø til nogle spændende aktiviteter. Mini-, junior- og 
tropsspejderne bliver og overnatte, med mangle flere hyggelige timer med fællesskab og spisning. Se alle 
detaljer på side 2, og husk at tilmelde jer NU på www.ddsringsted.dk/#events.

Gruppens generalforsamling (grupperådsmøde) og forældremøde er på torsdag den 23. februar 2020 fra kl. 
19-21, og vi håber at alle familier bliver repræsenteret. Se mere information på side 3.

Der kommer mange andre arrangementer for de forskellige grene i løbet af foråret, så hold øje med 
hjemmesiden og tilmeld jer hurtigst muligt. Vi glæder os til at dele mange spændende spejder oplevelse 
med jer i de kommende måneder!

Spejderhilsen 
Ledere og styrelse i Ringsted Gruppe              
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NYHEDER & AKTIVITETER - sæt et kryds i jeres kalender nu!

14.-15. januar – GRUPPETUR – TILMELD NU! www.ddsringsted.dk/#events 
Turen koster kr. 120,- for mini, junior og storspejdere som dækker mad mm., betales ved
tilmeldingen. Tilmelding senest torsdag den 12. januar.

https://www.ddsringsted.dk/
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23. februar - GRUPPERÅDSMØDET
Kære alle forældre og spejdere

Ringsted Gruppe afholder grupperådsmøde: torsdag d. 23. februar kl. 19.00

På grupperådsmødet vil I høre om, hvad spejderne har lavet i det forgangne år, og hvad der
er på tegnebrættet i det kommende år. I vil også få mulighed for at stille spørgsmål og
forslag til nye aktiviteter. Hvis du har lyst til at få indflydelse på dit barns liv i
spejdergruppen har du mulighed for at melde dig til gruppestyrelsens arbejde. Ønsker du
ikke at være med i gruppestyrelsen, men vil du gerne bakke endnu mere op om dit barns
spejderliv, så lad os tage en snak om, hvad du har lyst til at bidrage med.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens og gruppelederens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget 2023
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde

senest d. 9. februar. Sendes til: tinabarnholdt@gmail.com 
8. Fremlæggelse og godkendelse af udviklingsplan
9. Valg til styrelsen

a. Fastsættelse af antal i styrelsen
b. Valg af formand (Tina er på valg)
c. Valg af to medlemmer til styrelsen (Marc er på valg)

10.  Valg af revisor
11.  Valg til divisionsrådet som stemmeberettiget (5)
12.  Valg til korpsrådsmødet som stemmeberettiget (2)
13.  Evt.

Med spejderhilsen
Ledere og styrelse

Ps. Hvis I vil bage en kage, er I meget velkomne. Send gerne en sms til Tina, hvis du vil bage
(20 63 56 57)

mailto:tinabarnholdt@gmail.com
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26. marts - AFFALDSINDSAMLING
Vi laver et fællesarrangement med Dansk Naturfredningsforening igen – bring hele familien og jeres naboer 
og hjælpe os med gøre Ringsted til et pænere  og renere sted at bo.

10. juni - BØRNEFESTIVALEN
Kig forbi Ringsteds Børnefestival og besøg os og prøv alle de sjove aktiviteter til børn i alder 3-11 år. 
Spejderne i Ringsted er med, så kom og vise de andre børn jeres seje spejder-skills!

SOMMERLEJR
I år tager vi på sommerlejr grenvis, dvs. at mikrospejderne holder en weekendtur, minispejderne tager på 
deres sommerlejr, mens junior og troppen tager der deres, osv. Der kommer flere information snart (senest 
til Grupperådsmødet) med hvor, hvornår, hvordan, mm.

26.-27. august - STAFET FOR LIVET
Tradition tro afholder vi et fantastisk fællesskabsbyggende arrangement 
for alle spejdere og deres familier, når vi deltager i Stafet for Livet i 
Ringsted, den 26.-27. august. Der kommer mere information i løbet af 
foråret, men vi håber at I alle vil være med til dette top-hyggeligt 
arrangement!

ARRANGEMENTER & TILMELDING
Alle tilmeldings arrangementer vil være lagt ind 
i  kalenderen på vores hjemmeside, så snart 
informationer er på plads: 
www.ddsringsted.dk/#events 

I kan også holde øje med/følge vores Facebook 
side for meddelelser og husker: 
www.facebook.com/DdsRingstedGruppe 

https://www.ddsringsted.dk/
https://www.facebook.com/DdsRingstedGruppe


5

PROGRAM FOR FAMILIESPEJDERNE

Vi mødes den første søndag i hver måned fra kl. 9.30-11.30 ved spejderhuset, medmindre andet er oplyst. HUSK at vi er 
altid klædt på til at være ude og vi har vores drikkedunk med. 
Meld venligst afbud til Karin på tlf. 42393090. 

JANUAR 
14. (lørdag) Gruppetur - www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mikro-og-familiespejdere (se side 2)

FEBRUAR
5. Spejderfærdigheder
23.   (torsdag) Grupperådsmøde for forældre, kl. 19-21 (se side 3) 

MARTS
5. Stjerneløb

APRIL
2. Spejderfærdigheder

MAJ
7. Naturbingo - 5km

JUNI
3. Divisionsløb
11. Sommerafslutning

AUGUST
26.-27. Stafet for Livet

SEPTEMBER
3. Første møde efter sommerferie

Spejderhilsen Jannie, Sabina og Thor

https://www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mikro-og-familiespejdere
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PROGRAM FOR MIKROERNE 

JANUAR
11.    Bålhygge, snakke om gruppetur, intro til nye mærker etc.
14. (lørdag) Gruppetur - (se side 2) 
www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mikro-og-familiespejdere 
18.   Vintergåtur 
25. Førstehjælp  del 1 

FEBRUAR
1.    Førstehjælp  del 2 
8.   Bålhygge og brandslukning
15.   FRI - VINTERFERIE 
22.   Tænkedag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30,  HUSK at 

medbringe 2 kr. pr. påbegyndt spejderår
23.   (torsdag) Grupperådsmøde for forældre, kl. 19-21 (se side 3)

MARTS
1.    Førstehjælpsløb
8. Knivregler og snitte
15.   Hemmeligheder
22. Knivregler og snitte
26. (søndag) - Affaldsindsamling (fællesarrangement med Dansk 

Naturfredningsforening)
29. Peters surprise program 

APRIL
5. FRI – PÅSKEFERIE
12.    Knivregler og snitte 
19.    Sct. Georgsdag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30
26. Knivløb 

MAJ
3. Mad over bål. Obs! vi slutter 18.30
10. Skattejagt i byen
17.    God kammerat og lejrforberedelse
20.-21. (weekend) Mikrolejr (mere info følger) 

Forvent ekstra udgift til mad og aktiviteter 50-75 kr pr deltager. 
Alle mikroer har mindst én voksen med.

24. Bålhygge
31. Brandslukning og førstehjælp

JUNI
3. Mikro og familiespejder dag i divisionen kl 10-14  – Nærmere info følger. Forvent ekstra udgift på ca 50 kr pr 

mikro. Sted er ikke fastlagt endnu, men sandsynligvis hos DDS i Stenlille
7. Emil fra Lønneberg dag 
14.   Fællesafslutning – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30

AUGUST
23.   Første møde efter sommeren
26.-27. (weekend) Stafet for Livet

Spejderhilsen Martin og Peter

Vigtig info til Mikro forældre og 
andre der har tid

I dette halvår vil vi tage 
førstehjælpsmærke og knivbevis. 

Da vi tager sikkerheden meget 
alvorligt, har vi brug for flere 

hænder nogle specifikke dage, 
hvor børnene skal sidde i små 

grupper og snitte. Målet er at vi 
skal være mindst 4 og gerne flere 
voksne til disse aktiviteter for det 
bedste læringsmiljø. Derfor vil vi 
gerne række ud til jer forældre, 
med eller uden erfaring (vi skal 
nok fortælle jer hvad vi skal). 

Dagene der er brug for ekstra 
voksne er:

8/3 – 22/3 – 12/4 – 26/4

Hvis du kan være med disse 
dage, må du gerne melde tilbage 

til grenleder for mikroerne – 
Martin på 22271177 eller 

martin@bech.dk

https://www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mikro-og-familiespejdere
mailto:martin@bech.dk
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PROGRAM FOR MINIERNE

JANUAR
11.    Tænd et bål
14.-15. (weekend) Gruppetur - www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mini-junior-og-trop  (se side 2)
18.   Byg redekasser
25. Byg redekasser

FEBRUAR
1.    Bålkappe/spisepose/sidepude, mm.
8.   Bålkappe/spisepose/sidepude, mm.
15.   FRI - VINTERFERIE 
22.   Tænkedag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30,  HUSK at medbringe 2 kr. pr. påbegyndt spejderår
23.   (torsdag) Grupperådsmøde for forældre, kl. 19-21 (se side 3)

MARTS
1.    Se efter forår
8. Raftebyggeri
15.   Raftebyggeri
22. Knobtavle
26.    (søndag) - Affaldsindsamling (fællesarrangement med Dansk Naturfredningsforening) 
29. Påskesjov

APRIL
5. FRI – PÅSKEFERIE
12.    Skov sjov hos Pjuske – vi kører sammen fra hytten
15. (lørdag) Pustumpiløb i Ringsted – se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden
19.    Sct. Georgsdag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30
26. Stjerneløb
29. (lørdag) Sct. Georgsløb i Slagelse – se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden

MAJ
3. Cykeltur med gennemgang af sikkerhed og vejskilte – TAGE din cykel og dit hjelm med!
10. Mad over bål – spis naturen
17.-18. Overnatning i Kr.Himmelfart  – se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden
24. Lejr-skills konkurrence 
31. Identificere blade + insekter

JUNI
3.-4. (weekend) Fønikslejr –  se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden
7. Leg med vand
14. Fællesafslutning – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30
   Sommerlejr  (muligvis i uge 26) – se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden

AUGUST
23.   Første møde efter sommeren
26.-27. (weekend) Stafet for Livet

Spejderhilsen Pjuske og Megan

https://www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mini-junior-og-trop
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PROGRAM FOR  JUNIORERNE

JANUAR
11.    Velkommen tilbage – gennemgang af kommende program - uddeling af månedsopgaver
14.-15. (weekend) Gruppetur - www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mini-junior-og-trop  (se side 2)
18.   Kodehoved – juniorkode, ATK, morse, Knotnut, bronze
25. Kodehoved – signalering, hemmelig skrift, Knotnut, bronze

FEBRUAR
1.    1. månedsopgave, Knotnut, bronze
8.   Kodehoved, Knotnut, sølv
15.   FRI - VINTERFERIE 
22.   Tænkedag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30,  HUSK at medbringe 2 kr. pr. påbegyndt spejderår
23.   (torsdag) Grupperådsmøde for forældre, kl. 19-21 (se side 3)

MARTS
1.    Orienteringsløber -Kort og kompas, Knotnut, sølv
8. Orienteringsløber- Kort og kompas, Knotnut, sølv
11.-12. (weekend) Mohrondoløb
15.   Tovværk -splejsninger og taklinger, Knotnut, guld
22. 2. månedsopgave, Knotnut, guld
26. (søndag) - Affaldsindsamling (fællesarrangement med Dansk Naturfredningsforening)
29. Orienteringsløber, Knotnut, guld

APRIL
5. FRI – PÅSKEFERIE
12.    Opfinder
19.    Sct. Georgsdag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30
26. 3. månedsopgave
29. (lørdag) Sct. Georgsløb i Slagelse – se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden

MAJ
3. Lejrarkitekt-pionering
10. Lejrarkitekt-pionering
12.-14. (weekend) Grif juniortur  –  se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden
17.    Orienteringsløber
24. Orienteringsløber
31. Opfinder

JUNI
7. Opfinder
14.   Fællesafslutning – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30

JULI
   Sommerlejr

AUGUST
23.   Første møde efter sommeren
26.-27. (weekend) Stafet for Livet

Spejderhilsen Ulrich, Jens og Christian

https://www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mini-junior-og-trop


9

PROGRAM FOR TROPSPEJDERNE

JANUAR
11.    Sjovt, Dumt og Farligt
14.-15. (weekend) Gruppetur - www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mini-junior-og-trop  (se side 2)
18.   Sjovt, Dumt og Farligt 
25. Patruljen planlægger møder 

FEBRUAR
1.    Tropsmøde
8.   Patruljemøde
15.   FRI - VINTERFERIE 
22.   Tænkedag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30,  HUSK at medbringe 2 kr. pr. påbegyndt spejderår
23.   (torsdag) Grupperådsmøde for forældre, kl. 19-21 (se side 3)
25.-26. (weekend) Klan Klassik Løb

MARTS
1.    Tropsmøde
8. Patruljemøde
11.-12. (weekend) Mohrondoløb
15.   Patruljemøde
22. Færdighedsaften
26. (søndag) - Affaldsindsamling (fællesarrangement med Dansk Naturfredningsforening)
29. Færdighedsaften

APRIL
5. FRI – PÅSKEFERIE
12.    Tropsmøde
19.    Sct. Georgsdag – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30
26. Patruljemøde

MAJ
3. Tropsmøde
10. Patruljemøde
17.    Patruljemøde
18.-20. (weekend) Basilisk tropstur  –  se snart flere detaljer og tilmelding på hjemmesiden
24. Førstehjælp
31. Patruljemøde

JUNI
7. Pak til sommerlejr
14.   Fællesafslutning – Fællesmøde for alle grene kl. 17-18.30

   Sommerlejr

AUGUST
23.   Første møde efter sommeren
26.-27. (weekend) Stafet for Livet

Spejderhilsen Hans og Nicolai

https://www.ddsringsted.dk/begivenhed/gruppetur-mini-junior-og-trop


10

HUSKEDATOER FOR LEDERE OG STYRELSE
Lørdag 7/1 Divisions nytårstaffel for seniorer/ledere/styrelsen

Søndag 8/1 Første Familiespejdermøde af 2023

Onsdag 11/1 Første onsdagsmøde af 2023

Weekend 13-14/1 Leder + styrelse: Udviklingsplan og hygge

Weekend 14-15/1 Gruppetur (dagtur for familie/mikrospejderne, overnatning for mini/junior/trop)

Mandag 23/1 Korte Kurser – Medlemsservice for ledere (Sorø Hallen), kl. 19

Uge 7 FRI – Vinterferie

Weekend 4-5/2 Klotur ledere/seniorer

Onsdag 22/2 Tænkedag fælles gruppearrangement, kl. 17-18.30

Torsdag 23/2 Grupperådsmøde for forældre kl. 19-21

Weekend 25-26/2 Klan Klassik løbet for ledere/seniorer/trop

Weekend 11-12/3 Mohrondoløbet for trop /junior

Søndag 26/3 Affaldsindsamling med Dansk Naturfredningsforening

Uge 14 FRI – Påskeferie

Onsdag 19/4 Sct. Georgsdag fælles gruppearrangement, kl. 17-18.30

Lørdag 29/4 Sct. Georgsløb  for minier (Slagelse)

Weekend 12-14/5 Grif juniortur (Oldebjerg)

Weekend 18-20/5 Basilisk troptur

Torsdag 25/5 Divisionsrådmøde

Lørdag 3/6 Divisionsdag for mikroer og familiespejder (Stenlille)

Weekend 3-4/6 Føniks minitur (Gørlev)

Lørdag 10/6 Ringsted Børnefestival (Anlægget)

Søndag 11/6 Kobæk hytte jubilæum (Kobæk)

Onsdag  14/6 Sommerafslutning fælles gruppearrangement – sidste møde inden sommerferie

Ca. uge 26 eller 27 Sommerlejr (gren opdelt) - flere informationer og datoer kommer snart

Onsdag 23/8 Første møde efter sommerferie

Weekend 26-27/8 Stafet for livet (Anlægget)
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RINGSTED GRUPPES STYRELSE

Formand
Tina Barnholdt Larsen
20 63 56 57
tinabarnholdt@gmail.com

Kasserer
Katrine Starcke Mortensen
28 86 68 80
ka.starcke@gmail.com

Medlemmer
Vivian Jensen
60 13 78 70

Thomas Jensen
20 67 46 06

Marc Nordahn Svendsen
23 61 71 63

                                            

LEDERGRUPPEN

Gruppeleder
Ulrich Kaarsgaard
61 45 67 45
Ulrich.kaarsgaard@gmail.com

Vi kan altid bruge flere 
hænder! Vil du være en 
del af fællesskabet?

Familiespejderne
Jannie Seiffert
28 60 24 60
janniedds@gmail.com

Sabina Seiffert
sabinasei@hotmail.com

Thor Skjærbæk
60 24 00 55
thor.skjrbk@gmail.com

Mikrospejderne
Martin Gertz Bech
22 27 11 77
martin@bech.dk

Peter Muller Tribler
29 92 99 36
peter.muller.tribler@gmail.com

Vores mikrogren vokser 
og har brug for flere hænder! 
Vil du være med?

Minierne
”Pjuske” Kirsten Andreasen
28 90 81 49 / 57 80 80 67
kir.andreasen@gmail.com

Megan Koch
42 73 65 01
megank.koch@gmail.com

Juniorer
Ulrich Kaarsgaard
61 45 67 45
Ulrich.kaarsgaard@gmail.com

Jens Ulrich Larsen
40 96 74 17
jens@muskelmassoer.dk

Christian Fonnesbech
22 14 56 12
cafonnesbech@gmail.com

Tropsspejderne
Hans Koch
42 73 64 00
hans@see-eh.dk

Nicolai Nielsen
29111079
kruegh@icloud.com

Klanspejderne
Jacob Pedersen
25 59 34 11
Djacob123@hotmail.com

Find Ringsted Gruppe online på www.ddsringsted.dk eller facebook.com/ddsringstedgruppe.                         
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