Dato

Aktiviteter
August

13. 1. møde efter sommerferien
17. Høpsi Vøpsi
20. Oprykning
27. Dragebygger

September
3. Dragebygger
06.-07 Videoaften

8 Ecco Walkathon
10. Flyve med drage
17. Hygge-møde
24. Planlæg selv - Alle planlægning

Andet halvår 2019 - Program for minigrenen
Færdigheds- og forløbmærker

Ansvarlig

Høpsi Vøpsi:
Er en parkfest i Bredalsparken, Kom til
snobrød og en masser af anden
underholdning. Det er gratis og I er mere end
velkommen til at komme i uniform

Dan - formand
Lars/Sambhur

Dragebygger:
Ganske simpelt, vi skal bygge nogle drager og
så skal vi ud og flyve med dem.
Videoaften:
Minierne klarede deres lodseddel-grenmål og
skal derfor spise for meget slik, være længe
oppe, og se en masse gode film
Ecco Walkathon:
Gå 10 km for en god sags tjeneste

Pelle
Lisbeth R./Macha

https://walkathon.ecco.com
Oktober
1. Planlæg selv - Bjørnenes forløb
6.-8 Mini Weekendtur
8. Planlæg selv - Pingvinerne forløb
22. Planlæg selv - Papegøjerne forløb
29. Hygge-møde

November
5.
12.
19.
22-24.
26.

Møde i mørket
Møde i mørket
Møde i mørket
Gruppejuletur
Hygge-møde

December
1.
3.
8.
10.
17.

Juletræstænding
DIY - Spejder-julelanterner
Quark Julemarked
Julebage - Pebernødder
Julebingo

Planlæg-selv-forløb:
Her får patruljerne selv lov til at bestemme
og planlægge hvad de skal lave.

Pelle

Møde i mørket:
Vi skal være fortroelige ved mørket
så forløbet Møde i mørket handler om at
komme ud hvor det er lidt mørkt og opleve
at det slet ikke er så farligt men faktisk kan
være både spændende og lærerigt.

Benjamin/Baloo

Juletræstænding på rådhuset &
Quarks Julemarked:
Hvidovrespejderne står for bål og
snobrød o.lign. Kom forbi og sig hej
det er helt gratis PS. Gerne i uniform
Julelanterner:

Dan - formand
Lisbeth/Macha

http://pyntemyntheogmor.blogspot.c
om/2013/12/jule-lanterne-kreativjulekalender-18.html
Januar
7. Første møde efter juleferien

Vigtige info:
Afbud: Vi vil rigtig gerne høre fra jer hvis I ikke
kommer, så selvom det er 5 minutter før eller 5 efter
så send lige en sms.
Påklædning: Vi er udenfor stortset hele året i regn og i
slud, derfor er det vigtigt at i har påklædning med der
passer til vejret, Husk også tørklæde og uniform.
Lommer: I jeres barns spejderuniform skal der være:
Sangbog, grenbog, papir og blyant, og gerne også et
plaster eller 2.
Ture og priser: Vores priser er efter at en weekendtur
koster 200 kr. og en 1-dags arrangement 100 kr. Hvis
altså ikke det er billigere.
Mærker: I dette halvår kommer mærkerne ikke fra
dds.dk, da vi laver dem selv, vi regner med at de får
mærker for: Drage, Planlæg selv, Møde i mørket, og
Ecco Walkathon.
Hvis jeres spejder ikke var der da der blev uddelt
mærker så kom lige, vi har det liggende.

Gode numre:
Spejderlokalerne: 3677 4090
Spejderfonen: 2261 7850
Pelle: 2667 0938
Julie: 4051 7075

Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit
bedste for:
- At finde sin egen tro og have respekt for andres
- At værne om naturen
- At være en god kammerat
- At være hensynsfuld og hjælpe andre
- At være til at stole på
- At høre andres menninger og danne sine egne
- At tage medansvar i familie og samfund
Spejdermotto
Vær Beredt

