Program for Mikrospejderne
august 2019 til december 2019
Mødedag: Mandag kl. 18.00 - 19.30
Hej Mikroer
Så er sommerferien over, og det er igen tid til spejdermøder med sjov, leg og
spændende oplevelser. Vi glæder os til at se jer.
Programmet går frem til jul, og der er flere spændende ture og andre oplevelser
forude. En del arrangementer kommer senere på særskilte invitationer. I løbet af
denne sæson skal mikroerne arbejde med nogle mærkeforløb, hvor de lærer
spejderfærdigheder, der passer til deres alder. Ved afslutningen af mærkeforløb får
spejderne nogle mærker til at sy på uniformen.
Har du en ven, som gerne vil være spejder, så er du velkommen til at tage
ham/hende med. Vil din mor eller far gerne hjælpe til ved enkelte arrangementer /
møder, eller vil de måske gerne være spejderledere, så tag dem med.
19/8 Velkommen – Vi er ved hytten, laver snobrød på bål og siger goddag til nye
spejdere.
26/8 Langebro – Vi mødes og afhentes på Langebro. Vi hygger og leger, hvis
vejret er godt, kan du også medbringe badetøj og håndklæde.
2/9
Vi går en tur i skoven. Vi starter ved hytten.
9/9
Turen går til Julebæk strand. Mødes og afhentes ved parkeringspladsen ved
Julebækhus.
14/9 Sct. Georgs løb på Spejdercentret Gurredam. Særskilt invitation følger.
16/9 Fri efter spejderløb i weekenden.
23/9 Mad på bål ved Bøgeholmsøen, opstart på mærkeforløb. Vi mødes og
afhentes ved p-pladsen med indgang til Bøgeholmsøen.
30/9 En tur i Hornbæk Plantage, vi samler affald og skrald og taler om naturen.
Mødes og afhentes på den første parkeringsplads på Strandvejen fra
Ålsgårde.
7/10
14/10
21/10
28/10

Mærkeforløb – førstehjælp og knob og knuder i hytten.
Efterårsferie
Mærkeforløb og overraskelsesdag ved hytten.
Forberedelse til Novemberdag i hytten.

2/11
4/11
11/11
18/11
25/11

Et-dags arrangement – Novemberdag på Gurredam – Invitation tilkommer.
Fri efter weekendens arrangement.
Mærkeforløb - førstehjælp og ”Jeg er spejder” i hytten.
Refleksløb, Vi mødes ved hytten. Husk lommelygte.
Julebagning og julegodtefremstilling i hytten.

2/12

Juleafslutning i hytten – vi spiser vores godter og kager, spiller pakkeleg
(husk en gave med til en 10-20 kroner).

9/12, 16/12, 23/12 & 30/12 Fri.
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6/1 (2020) Opstart efter juleferien - vi går i skoven og kigger på stjerner og på andet
interessant. Vi mødes ved hytten.
Husk! At melde afbud hvis du ikke kan komme, få din mor eller far til at sende en
SMS til:
Peter: 2429 8465

Ildiko: 2625 9620

Husk! Altid påklædning efter vejret, da vi er meget ude. Og husk meget gerne
også en lille rygsæk og en drikkedunk med vand til alle spejdermøderne.
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