Program for Mini´erne.
Januar 2022 - August 2022
Mødedag : Tirsdage kl. 18.00 - 19.30
Hej alle Mini´er i Hammermølle Gruppe.
Så skal vi i gang med et nyt år, håber I alle har haft en god jul og et godt nytår. Vi har nogle gode og
spændende ture på programmet de næste måneder og forhåbentlig også en sjov sommerlejr.
Vi håber også at kunne lave en 10 km Vinter Hike i januar, speciel invitation kommer.
Mærker ; BÅLKOK – KNIV – EN GOD GERNING
Januar
4.
11.
18.
22.
25.

Tur rundt om Bøgeholm Sø, mødested P-plads ved nordenden af Bøgeholm Sø.
Mærke ; KNIV - vi starter på knivbevis – tag en kniv med hvis du har…
Vi skal på vinter-byløb, mødested på p-plads bag Nordkysthallen.
10 km Vinter Hike, speciel invitation følger
Mærke ; BÅLKOK

Februar
1.
8.
15.
22.

Mærke ; EN GOD GERNING
Vinterferie. God ferie.
Vi øver os på førstehjælp
Mærke ; KNIV

Marts
1.
5-6.
8.
15.
22.
29.

Mærke ; BÅLKOK
Grupperådsweekend på Gurredam. Speciel invitation følger.
Vi udfordrer hinanden i kimslege.
Mærke ; EN GOD GERNING
Hemmeligt møde – I får besked om tid og sted.
Forårstur i Hornbæk Plantage med kort og kompas.
Vi mødes på Ndr. Strandvej, ved 1. P-plads fra Ålsgårde.

April
5.
12.
19.
25.

Mærke ; KNIV
Påskeferie.
Mærke ; BÅLKOK
Vi øver os i knuder og knob

Maj
3.
10.
17.
24.
31.

Mærke ; EN GOD GERNING
Vi øver os med kort og kompas i skoven.
Vi ser på koder og sender hemmelige beskeder.
Mærke ; KNIV
Vi laver et O-løb i skoven, tag gode sko på.

Juni
7.
11-12
14.
21.

Mærke ; BÅLKOK
MINI DIVI – Divisionsturnering på Gurredam
Speciel information følger.
Sommertur til skov og strand, vi mødes ved Julebæk.
Hvis vejret er til det bader vi til sidst.
Sommerafslutningshygge ved hytten.

Vigtige datoer i sommer :
Uge ??

Sommerlejr er ved at planlægges denne uge,
Forventet fra lørdag til torsdag .

16/8

Første møde efter ferien.
Vi griller pølser på bål, laver snobrød og siger goddag til nye mini´er.

HUSK :

Hav altid tøj med til at være ude. Der kan blive ændringer i programmet,
så vær altid forberedt og hav fornuftigt spejdertøj på.

Husk at melde afbud til din leder, hvis du ikke kan komme :
Torbjørn

22 82 76 51

