
Troppen 1. Kokkedal 
 
Velkommen tropsspejdere!   
Velkommen tilbage til et nyt spejderår 
 
I troppen er ligges der vægt på patrulje arbejdet og at spejderne selv tager ansvar for 
en del at aktiviteterne i troppen. Det gør at vi har forskellige typer af møder og ture.  
Spejderne i troppen er inddelt i patruljer, af ca. 5 til 8 spejdere. I hver patrulje er der 
en patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA), de er typiske spejdere der har 
været i troppen i et par år eller mere. Patruljen holder selv møder som er planlagt af 
PL og PA.  
Patrulje arbejdet er en bærene del af spejderarbejdet og er stedet hvor spejderne for 
alvor lære at tage ansvar og hvad det vil sige at spejdere leder spejdere.  
 

Hvad er et patruljemøde? 
Et patruljemøde er et spejdermøde kun for patruljen afholdt på patruljens eget 
mødetidspunkt. Patruljen finder selv, i samarbejde med lederne, et tidspunkt, hvor de 
holder patruljemøder. Der er patruljemøder som  minimum to gange om måneden. 
Som udgangspunkt holder patruljen møderne uden voksne ledere - Lederne kommer 
af og til på besøg og ser hvordan det går på mødet. Vi forventer at alle i patruljen 
deltager i patrulje møderne og at alle spejderne hjælper til med at få møderne til at 
fungere  
 

Tropsmøde 
En til to gange om måneden holder vi tropsmøde for alle spejdere i troppen . 
Tropsmøderne ligger om torsdagen kl. 19-21. Her vil der være ekstra tryk på 
aktiviteterne, og der vil være fokus på at lave en masse sjove ting på tværs af 
patruljerne. Tropsmøderne er planlagt af tropsstaben, og er altid lagt ind i 
kalenderen. Vi forventer selvfølgelig at alle spejderne kommer til tropsmøderne også 
i de uger hvor der er patruljemøder 
 

PLA møde  
Er møder for patruljeleder og patruljeassistenter, her mødes de med tropsstaben. 
PLA møderner er for at hjælpe PL og PA med at planlægge møderne og vi hjælper 



dem med de udfordringer de måtte have i at lade patruljerne. PLA møderne er fast 
en gang om måneden. og e kun for PL PA 
 

Åbent Hus 
Afholdes en gang om måneden og er vores månedlige hyggemøde hvor der ikke er 
at fast program men hvor spejderne hygge sammen og snakker om de ture de skal 
på eller har været på. Åbent hus er for alle tropsspejdere og holdes om torsdagen fra 
kl 19-21  
 

Weekendture  
som udgangspunkt er der en mindst 1 tur om måneden i en weekend. Det er enten 
tropstur, patruljetur, divisionsture eller adventureture. 
turene foregår som regel på sjælland og typisk i nordsjælland. Turene foregår typisk 
ved at patruljerne er på løb hvor de skal gå/cykle alene frem til hvor der overnattes. 
spejderne har selv ansvaret for deres egne ting mens de er på tur derfor er det bedst 
hvis de også selv pakker deres egen rygsæk.  
 

Påsketur til Söderåsen 
I påsken plejer vi at tage til Söderåsen og vandre. Det plejer at være en hyggelig tur 
hvor troppen vandre i det svenske landskab.  
 

Tropsstaben 
Er ledergruppen i troppen staben består af en Tropsleder TL og Tropsassistenter TA. 
Tropsstaben er et kollegie hvor vi alle arbejder for at lave det bedste mulige 
spejderarbejde for jeres spejdere.  
 

TL Mathias Thomsen 21735943, mathiasthomsen49@gmail.com 

TA Pelle Kaas 51949204, pelle@friiskaas.dk 

TA David Palsgaard 22214969, david@palsgaard.net 

TA Emma Christensen 20964977, emmakchr@gmail.com 
 



Patruljer: 
 

Patrulje PL PA 

VI Anders, 93600918 Peter, 42337161 

PSP Jonas, 81613656 Alfred, 

Pink Valkyrie  Fiona, 27502775 Ida, 93932614 
 
Vi glæder os til at se jer til tropsmøderne og Patruljemøderne 
 
 
  



Halvårsprogram 2020 
 
 
 

Dato Møde 

20/8 PL A møde 

27/8 Tropsmøde 

3/9 Grill møde 

10/9 PLA møde 

11-13/9 Evt. patruljetur 

17/9 Tropsmøde 

18-20/9 Evt. patruljetur 

24/9 Åbent Hus 

1/10 Tropsmøde 

3-4/10 Dilleløb 

8/10 PLA møde 

22/10 Tropsmøde 

23-25/10 Tropstur 

29/10 Åbent Hus 

5/11 PLA møde 

7-8/11 November Døgn 

12/11 Tropsmøde 

19/11 Åbent Hus 

26/11 Tropsmøde 

27-29/11 Tropstur 

3/12 PLA møde 

10/12 Tropsmøde 

17/12 Åbent Hus 



 


