Program for Mini-spejderne
Januar - Juli 2019
Hej alle Mini-spejdere og forældre
Så er I igang med det sidste halve år som minispejdere, og det vil byde på forskellige aktiviteter, som i sidste
ende kan belønne sig med et eller flere mærker. Vi skal blandt andet lave mad over bål, bygge med rafter, se
nærmere på dyrelivet i vandet omkring os.
Vi skal også på nogle ture f.eks. MUST weekenden på Næsby Centret.
Husk altid:
• at medbringer jeres uniform og tørklæde samt spejder-grej!
• at medbringe tøj efter vejret og aktivitet. Vi er stort set altid ude - også hvis det regner.
• 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
DATO

Rævene

3. jan
15. jan
22. jan
29. jan
FEBRUAR
5. feb
12. feb
19. feb
26. feb
MARTS
5. mar
12. mar
19. mar
26. mar
APRIL
2. apr
9. apr
16. apr
23. apr
26-28. apr
30. apr
MAJ
7. maj
14.maj
21. maj
24-26. maj
28. maj
JUNI
4. juni
11. juni
18. juni
25. juni

Nytårsparade i Gyldenbjerg Kirke
Lommelygte tur i skoven
Bål konkurrence
Snittedag - Michael har afbud
Mad i foliebakker
Vinterferie
Tænkedag. Husk 2 kr. for hvert år du har været spejder.
Spejder-bestemme-selv-dag
Årstids tur i skoven
Knob og besnøringer: Stridsvogn af rafter
Pizza over bål
Knob og besnøringer: Bygger lejrplads i basen
Knob og besnøringer: Bygger lejrplads i basen
Sø og strand
Spejderaktivitet
Sankt Georgsdag, nærmere info senere, forældre og søskende er meget velkomne.
Spejder-weekend. info kommer senere
Sø og strand
Spejder-bestemme-selv-dag
Vi ser film forud for MUST-weekend
Spejderaktivitet og pakke telt til MUST.
MUST-weekend på Næsbycentret, info kommer senere
Grillspyd med grøntsager
Spejderaktivitet
Sø og strand
Chokoladekage i Appelsin på bål / spejderaktivitet / evt. kano
Kano / Bade + sommer afslutning

