Program for Mini Spejderne
August 2020 til Januar 2021
Mødedag : Tirsdage kl. 18.00 - 19.30
Hej alle friske mini´er.
Vores minigruppe er ret lille, da vi ikke har fået nogle mikroer op,
men vi glæder alligevel til et spændende efterår. Vi har i sommer
sendt hele 13 minier videre op til juniorerne. Vi håber at der er
nogle friske børn derude, som gerne vil være spejdere, så vi kan
blive lidt flere, indtil videre glæder vi os til at vi får nogle gode møder. Velkommen til alle !!
Jeres ledere i år er Bjarke, Estrid og Tor – men vi er der ikke alle sammen til alle møderne.
Sidste år hjalp Thorny os – Thorny hjælper i år hos juniorerne.Vi vil også gerne i år have hjælp af
en ny forælder eller to, så lad os høre fra Jer, hvis I har lyst.
Efteråret i år er måske helt uden spejderløb, men til gengæld skal vi tage nogle helt nye mærker til
uniformen og så slutter vi med en masse hygge når vi nærmer os jul og nytår…
Program :
August
18. Første møde, måske med bål ?? - pølser og snobrød og velkommen til nye og gamle.
25.

Vi går en skovtur i Hornbæk Plantage, NB : mødested for enden af Odinshøjvej.
Vi skal undervejs se på kort… Forældre meget velkomne til at gå med.

September
1.
Vi mødes i hytten – start på RAFTEBYGGER mærke.
8.

Vi laver et lille byløb, mødested ved Bølgen. Vær beredt på lidt af hvert…

15.

Vi mødes på Gurredam ( Gurrevej 322 ) - hvor vi går videre med RAFTEBYGGER mærket.
Vi bygger med rafter og besnøringer, lad os se hvad vi kan klare ??

22.

Vi laver bestikposer og måske også knyttede nøgleringe.

26-27.
29.

Overnatningstur til Gurredam – Invitation følger.

BÅL-KOK bagemøde, vi har prøvet at bygge en ovn ved vores bålplads. Vi tænder bål i både
ovn og på bålpladsen – vi bager boller på bål og i den brændefyrede ovn ??

Oktober
6.
Førstehjælps møde.
13.

Efterårsferie.

20.

Vi starter på NØRD-mærke om og med ild, vand og strøm. Tag
regntøj og gummistøvler med. Vi skal være både ude og inde.

27.

Vi afslutter NØRD emne. Husk det godt kan blive vådt…
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November
3.
BÅL-KOK - vi laver mad på bål til mærket.
10.

Hemmeligt møde. Speciel besked følger.

17.

Vi skal på refleksløb i skoven. Husk din bedste lygte…

24.

Vi laver lidt julepynt sammen.

December
1.
Vi holder stor KIMSLEG konkurrence, alle mod alle.
Tør du røre og smage tingene ?? og er du god til at huske ??
8.

Vi bager julekager.

15.

Juleafslutning.
Vi skal spille om julegaver, medbring en gave til max 20 kr.
Vi skal også spise resten af de godter vi lavede ved sidste møde.

22. + 29. December

J U L E F E R I E

Januar 2021
5.
Vi tager på vinterskovtur rundt om Bondedammen.
Vi mødes på P-pladsen ved Hammermøllen på
Bøssemagergade i Hellebæk.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme :
TOR : mobil 22827651

