Program for Mini-spejderne
Aug-dec 2018
Hej Mini-spejdere og forældre
Så er sommeren ved at være på hæld, og vi går inden længe de mørkere tidere i møde.
Derfor husk praktisk tøj efter vejret.
HUSK: Til hvert spejdermøde skal alle medbringe jeres spejder-grej! (Uniform med på syede mærke,
tørklæde, kop, evt. lommelygte, lommebogen ”Flammen” – hvor i bla. sammen kan læse hvad en spejder i
øvrigt altid skal have på sig).
Det er også en god ide med en lille mellemmad til de sultne spejdere.
Alle tirsdage mødes vi i hytten kl. 16.30-18.30 (med mindre andet aftales)
Husk at melde afbud til din leder, hvis der er tirsdage eller ture du ikke kan deltage i. Gerne i god tid.
Venlig hilsen Michael Clausen, mob 61 30 74 00

Følg med i vores daglig dag på www.facebook.com/StorstromSpejderne
Praktisk info kan også findes på www.StorstromSpejderne.dk
DATO

RÆVENE

14. aug

Opstart efter sommerferie

21. aug

Oprykning af Matilde - derefter en tur i skoven

29. aug

Knivbevis - Opdag 10 ting i skoven og fortæl om dem - Leg i basen

4. sep

Vi ser på Gravhøje fra stenalderen i Skoven - Og oplever og undersøger naturen mens vi går

7.-9. sep

Gruppe-weekend bliver i efteråret (ikke forår) i overnatter i SkyCamp - www.treelife.dk

11. sep

Bålmad

18. sep

Hyldebærs-pusterør

22-23. sep

WONDERWORLD fælleskorpslig weekend på Ovstrup Spejdercenter. Se seddel

25. sep

Spejder-bestemme-selv-dag

2. okt

Kemi og biologi for sjov

9. okt

Kemi og biologi for sjov

16. okt

EFTERÅRSFERIE

23. okt

Støbe vokslys

30. okt

LYSFEST - forældre og søskende inviteres - nærmere info

6. nov

Vi gennemgår de vigtigste Mini-spejder-knob - øver os og laver udgaver,
som monteres på vores “Personlige knob-planche”

13. nov

Den personlige knob-planche - færdiggørelse

20. nov

Opfølgning på spejderaktiviteter

27. nov

Snitter julenisser til nisselandskab

4. dec

Lave Julehygge ting og sager til afslutningen

11. dec

JULEAFSLUTNING - forældre og søskende inviteres - nærmere info

