Program gældende: august 2022 - januar 2023
Mødedag: mandag 18.00 – 19.30

Ledere:
Peter:

41 76 13 57

Ildiko:

26 25 96 20

Jonas:

60 17 62 69

Husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme.

Hej Mikroer!
Så er efterårssæsonen 2022 i gang. Vi, Ildiko, Jonas og Peter glæder os til at være sammen med
jer mikrospejdere.
Vi har planlagt vores møder med sjov, leg og masser af lærerige oplevelser.
Vi glæder os til at ser jer.

Husk at have passende udstyr med til alle spejdermøder: Tørklæde, tøj efter vejret, en lille
rygsæk, drikkedunk og lommelygte.

22. august – Vi mødes og afhentes på parkeringspladsen ved Julebækhus.
Skov og strand. Hvis vejret er til det, må man gerne tage badetøj med.

29. august – Ved hytten.
Vi går en tur i skoven.

5. september – Vi mødes og afhentes på Langebro.
Hvis vejret er til det, må man gerne tage badetøj med.

12. september – Ved hytten.
Hygge og leg.

19. september – Vi mødes og afhentes ved parkeringspladsen ud for Bøgeholmsøen (anden
parkeringsplads fra Ålsgårde på vej mod Nygård).
Mad på bål (primi-mad).

26. september – Vi mødes og afhentes ved hytten.
Tur til legepladsen ved Bølgen.

3. oktober – Vi mødes og afhentes ved Hornbæk Plantage, første parkeringsplads på Nordre
Strandvej fra Ålsgårde mod Hornbæk.
Vi går en tur langs stranden og samler skrald.

9. oktober (bemærk søndag) – Specialarrangement – Tur til Øresundsakvariet.
Yderlige information om arrangementet tilkommer (tidsrummet bliver 9-13).

10. oktober – Intet møde, vi holder fri.

17. oktober – Intet møde / Fri – Efterårsferie.

24. oktober – Ved hytten.
Mærkeforløb – Skovens dyr (1/2).

31. oktober – Ved hytten.
Tegn, klip, fold og perler.

5. november (bemærk lørdag) – Specialarrangement – Spejderløb Novemberdag.
Foregår på Gurredam Spejdercenter, yderlige information om arrangementet tilkommer.

7. november – Intet møde / Fri.

14. november – Ved hytten.
Mærkeforløb – Førstehjælp og Skovens dyr (2/2).

21. november – Ved hytten.
Kims lege – vi bruger vores sanser.

28. november – Ved hytten.
Store julebagekage møde. Vi laver mus-leg.

5. december – Ved hytten.
Julehygge møde. Vi laver gaveleg, så husk en gave (15-20kr). Vi spiser julekager.

9 januar (2023) – Ved hytten.
Opstart efter jule/nytårsferie, hygge og leg.

Spejderhilsener fra Peter, Jonas og Ildiko

