PROGRAM TROP 2.HALVÅR 2021
Onsdag 18-19:30
Dette er et foreløbigt program, et forslag, da vores erfaring viser at
programmer ikke altid holder. Vi forsøger at lægge nogle overnatningsture og
nogle vandreture ind undervejs.
VI skal være ude til alle møder, så altid tøj på efter vejret !!
Forældre er altid velkomne til at være med til møderne, men vær opmærksom
på at I vil blive udsat for de samme udfordringer som jeres børn !

August:
18.

Velkommen til nye tropsspejdere – vi går i skoven og laver
samarbejdsøvelser.

25.

Samarbejde – Mad på bål – vi bliver ved hytten.

September:
1. Møde på Gurredam: vi leger med rafter og intro til det kolde gys.
8. I skoven - Klar til Spejder-5-Kamp
10-12. – Spejder-5-Kamp
15. I skoven – Bål – Hygge – Hvordan gik 5-kamp
22. I skoven – Mærkeforløb I – nej cap / Ro på / Vores rettigheder
29. I Skoven – Mærkeforløb II
Oktober:
6 I Skoven – Mærkeforløb III
13. Langebro – Det Kolde Gys II (Lars er ikke med til mødet)
20. Efterårsferie.
27. I skoven – Orientering i mørke I
November:
3. I skoven – Orientering i mørke II
10. i skoven – Spejderloven / spejdermetoden
17. I skoven – vi prøver at slå telt op i mørke
24. I skoven – madmøde / Trangia til kl. 20.
1

December:
1. I skoven – hvad er Dini Zuli – førstehjælp og samarbejde.
8. I skoven – sidste møde før jul.
Januar 2022:
5. I skoven - velkommen til et nyt år – forberedelse til Dini Zuli
12. I skoven - Forberedelse til Dini Zuli.

Ret til ændringer forbeholdes. Husk altid tøj efter vejret. Det er nemmere at
tage en trøje/jakke af, end at tage den trøje på, man ikke har med !!!
Lars mail: ”fredberg@stofanet.dk” - Mobil +45 28 59 91 89
PS. Vigtige datoer I 2022
Dini Zuli 28-30/1
Spejdernes Lejr Hedeland ved Roskilde 23-31/7
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