Program for Mini spejderne
August 2021 til Januar 2022
Mødedag : Tirsdage kl. 18.00 - 19.30
Hej friske mini´er.
Så er ferien forbi og vi skal i gang med vores spejdermøder igen.
Håber at I alle har haft en god sommer og er klar til at lave masser
af sjove spejderting og forskellige udfordringer.
Vi er mange nye mini´er på holdet, så det er vigtigt at alle hjælper
til så vi får nogle gode møder. Velkommen til Jer alle sammen.
Jeres ”gamle” leder er igen i år TOR, men I får måske også nogle nye ledere i år. Præcis hvem det
bliver er ikke helt faldt på plads, men det bliver sikkert nogle forældre i mini-gruppen og som vil
skiftes til at være med til møderne. Er der nogle andre, som har lyst at være med en gang i mellem
er I altid velkomne.
Efteråret byder på noget med bål, start på at tage nye mærker til uniformen, et par løb, hvor vi skal
dyste mod andre spejdergrupper og endelig en masse hygge når vi nærmer os jul og nytår…
Mærker : NØRD – KLIMA
August
17.

Første møde efter ferien – vi mødes ved hytten til hygge, bål & snobrød

24.

Start på mærker ; Vi skal tage 2 mærker i efteråret.

31.

Vi går en sommertur i Teglstrup Hegn og ved stranden ved Julebæk.
NB: Start og slut ved Julebækhuset. Hvis det er super vejr bader vi til sidst !

September
7.

Vi laver bestikposer til vores spisegrej til når vi skal på tur.

14.

Vi øver os i at være på løb, mødested ved Bølgen. Vær beredt på lidt af hvert…

21.

Mærke – NØRD.

28.

Bagemøde, vi prøver at bage brød på bål. Kan man det ??
Oktober
5.

Førstehjælpsmøde.

12.

Mærke : KLIMA.

19.

Efterårsferie – vi holder fri.

26.

Knob & Knuder – ting med snor og tovværk

August 2021 til Januar 2022
Mødedag : Tirsdage kl. 18.00 - 19.30
November
2.

Mærke ; NØRD

6.

Novemberdag – Divisionsarrangement.
Invitation kommer senere.

9.

Vi holder stor KIMSLEG konkurrence, alle mod alle.
Tør du røre og smage alle tingene ??

16.

Mærke ; KLIMA

23.

Vi skal på refleksløb i skoven.
Husk den bedste lygte du har.

30.

Vi laver noget julepynt sammen

December
7.

Vi bager julekager og laver lidt lækkerier og julepynt

14.

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.

JULEFERIE
GOD JUL & GODT NYTÅR

Januar 2022
4.

Vi tager på vinterskovtur rundt om Bøgeholmsøen.
Vi mødes på P-pladsen ved nord-enden af søen.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme :
TOR: mobil 22 82 76 51

