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Årshjul 2022

● Nytårsparade i Hedensted d. 8. januar - 
aflyst

● Forældrerådsmøde d. 25. januar
● Fastelavnsgudstjeneste – d. 27. feb. i 

hallen.
● Generalforsamling d. 2. marts
● Husets generalforsamling d. 14. marts

● Familiegudstjeneste d. 3. april Faner
● Grupperådsmøde d. 27. april
● Poseuddeling d. 23. april
● Loppemarked d. 21. maj
● Øster Snede Spejdernes 50 års 

jubilæum 3. april
● Husets ekstraordinære 

generalforsamling d. 16. maj

● Natløb d. 7. okt.
● Arbejdslørdag ?. okt.
● Kontingentopkrævning 15.okt.
● Spejderlederfest 5. nov.
● Familiespejderdag? (lige år)
● Grupperådsmøde d. ?. nov.?
● ?. december. Faner
● 1. onsdag i dec. afslutning

● Medlemsregistrering
● Godkendelse af samværsregler på 

grupperådsmødet
● Fornyelse af børneattester hvert 5. år 

(første gang i 2021)
● Grupperådsmøde d. 10. aug.
● Oprykningsaften d. 17. aug.
● Overnatning og Friluftsgudstjeneste 

20.-21. aug. 
● 1. mødeaften nye spejdere 24. aug.
● Infoaften for nye forældre d. 7. sep.
● Høstgudstjeneste d. ?.  sep. Faner

Øster Snede Spejderne



Øster Snede Kirke og Menighedsråd:

1. kvartalsvis deltagelse i gudstjenester med fanevagt
2. leje af arealet
3. lokale præsts deltagelse i årlig spejderfest/afslutning – andagt
4. koordinere opstartsweekend i august – gudstjeneste
5. fastelavnsgudstjeneste på Øster Snede Skole
6. nytårsparade ca. hvert 3. år

 Spejderhus – selvejende institution:

1. repræsentant fra spejderborgens bestyrelse deltager i 
grupperådets møder – uden stemmeret

2. koordinering af anvendelse af bygninger og areal
3. vedligeholdelse af bygninger og areal
4. lån af lokaler til spejdermøder og udrustning
5. rengøring af hovedbygning

 Lokalområdets kirkelige børnearbejde og foreninger:

1. uddeling af programmer og opstartsweekend i august
2. koordinering af aktiviteter ved fastelavnsgudstjeneste
3. høstgudstjeneste – fælles indmarch
4. arrangere sammenkomster på tværs for at hverve nye spejdere 

og vise spejderne vej til de kirkelige foreninger

 

 Hedensted Kommune:

1. affaldsposeuddeling avisindsamling
2. rengøring af arealer omkring flaskecontainere
3. award-fest for ledere i lokalforeninger
4. lokale-, lejr- og medlemstilskud
5. Kultur og Fritidsudvalg – valg af medlemmer

 Samarbejde med nabogrupper:

1. nytårsparade med Løsning, Hedensted og Ølsted
2. natløb i oktober måned
3. æbleskiveløb med Løsning
4. musik-marathon i Lovring Distrikt (KFUM Spejderne)


