Program for Mini Spejderne
August 2022 til januar 2023
Mødedag: tirsdage kl. 18.00 - 19.30
Hej alle friske minier.
I dette efterår bliver vi RIGTIG mange minier!! Der er 11 minier tilbage fra sidste år og vi får 15
mikroer op, så der bliver travlt i hytten om tirsdagen.
Vi håber ligesom sidste år at der er nogle forældre, som har mod på at hjælpe, måske endda lidt
mere organiseret end før. Hvis man som forælder har lyst og mulighed for at være hjælper en gang i
mellem, så kontakt TOR, så finder vi ud af at samle et godt hold.
Minierne skal som sædvanlig, prøve kræfter med en masse traditionelle spejderaktiviteter. -Og ved
siden af det skal vi tage 3 specielle mærker undervejs.
Mærker; STIFINDER – BÅL – RAFTEBYGGER
Program:
August
16. Første møde - bål og snobrød og velkommen til nye og gamle.
23.

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

30.

Mærke; RAFTEBYGGER

September
6.
Vi laver et lille byløb, mødested ved Bølgen. Vær beredt på lidt af hvert…
13.

Mærke; BÅL – Kan I selv tænde bål?

20.

Vi laver bestikposer.

27.

Mærke; RAFTEBYGGER. Vi mødes på Gurredam og bygger med rafter.

Oktober
4.
Førstehjælps møde.
11.

Mærke; STIFINDER – Vi skal snart selv finde vej.

18.

Efterårsferie.

25.

Vi holder stor kimsleg konkurrence, alle mod alle.

November
1.
Mærke – RAFTEBYGGER – Vi mødes på Gurredam.
5.

Novemberdag – Speciel invitation følger.

8.

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

15.

Mærke; BÅL

22.

Vi laver juledekorationer sammen.

29.

Mærke; STIFINDER – også i mørke!

December
6.
Vi bager julekager.
13.

Juleafslutning.
Vi hygger os med julesange og måske laver vi også julepynt?
Vi skal også spise resten af de kager vi lavede ved sidste møde.

20. + 27. December

J U L E F E R I E

Januar 2023
3.

Vi tager på vinterskovtur rundt om Bondedammen og Kobberdammen.
Vi mødes på P-pladsen ved Hammermøllen på Bøssemagergade i Hellebæk.

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

