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Oprykning: En eftermiddag, hvor spejderne skal
gennemføre nogle gamle og hemmelige traditioner for at kunne rykke op til næste gren. Som mini
rykker man op efter 2. klasse. Dagen er for alle,
ikke kun dem der skal rykke op.

Julemarked: Hvert år holder vi julemarked i hytten, hvor vi sælger juletræer, julepynt og vafler.
Det foregår helt frem til jul. Alle grene har ansvaret for at hjælpe til én weekendseftermiddag i løbet af december. Her kan de teste deres salgsevner. Overskuddet for julemarkedet går til gruppen, så vi kan lave endnu federe lejre og aktiviteter.

Åbent Hus: 1. Højbjerg gruppe inviterer familie,
venner og nærområdet til at komme forbi hytten
til en hyggelig eftermiddag med spejderaktiviteter og mulighed for skabe netværk.

Februar
September
Oprykningstur: En enkel overnatning, hvor de nye
og gamle minier kan blive rystet godt sammen.

Oktober
Musefodsvedstur: Minierne fra hele Aarhus Skov
division tager afsted på en lille eftermiddags hike
på 10 km. Kan ligge både i oktober eller november.

November
Juletur: Hele 1. Højbjerg gruppe tager til Ravnsø
hytten den 3. weekend i november. Vi har masser
tid til at lave fede spejderaktiviteter, hygge med
hinanden og gøgle med et spændende tema.

Loppemarked: Hvert år har vi et par uger i loppehuset. Her sælger vi en masse lopper og tjener
igen ind til grej, lejre og aktiviteter. Spejderne
kommer et par gange til mødet og hjælper med
sortering af lopper, og en eller flere weekends eftermiddage og sælger. Forældre og søskende er
opfordret til at hjælpe til, både til sortering i hverdage og til salg i weekenderne. Loppemarkedet
går fra februar til marts.
Fastelavnstur: Endnu en dejlig gruppetur, denne
gang i Kløverhytten. Dette er kun en enkelt overnatning. Igen er der et tema for lejren med dertilhørende aktiviteter. Lørdag formiddag er der tøndeslagning for spejderne og søskende og generalforsamling for forældrene, hvor de kan høre om
hvad der sker i gruppen.

April
Minidivi: Minierne i hele Aarhus Skov division
mødes til divisionsturnering. Her konkurreres der

i gode gamle spejderfærdigheder, såsom præg,
tovtrækning og andre sjove aktiviteter. Det er en
weekendtur hvor spejderne får mulighed at bruge
alle de ting de har lært i løbet af spejdersæsonen
og skabe en masse nye bekendtskaber på tværs af
spejdergrupper.

Maj
Sov-ude dag: Sidst i maj tager vi afsted på en enkelt overnatning sammen med resten af 1. Højbjerg. Vi laver mad over bål, hygger og hvis vejret
er til det, sover vi måske under åben himmel.

Juni
Sommerafslutning: De sidste møde inden sommerferien er ikke kun for spejderne, men også
forældre og søskende. Vi siger farvel og tak for
denne gang, pigerne får årsstjerner og vi hygger
forhåbentlig omkring et bål.

Juli
Sommerlejr: Den måske vigtigste lejr i løbet af
spejderåret er sommerlejren. Vi tager afsted til et
spejdercenter, hvor vi sover i telt, laver mad over
bål og nyder sommeren. Nogle gange er det med
hele gruppen, nogle gange er det bare for minierne. En sommerlejr for en mini er oftest 4 overnatninger.

