Dato

Aktiviteter

Andet halvår 2020 - Program for XXX-grenen
Færdigheds- og forløbmærker

mærkedage

Ansvarlig

August
8. Conrad 10 år
11. Første møde efter sommerferie
18. Oprykning
25. Stifinder + hentemøde

September
1. stifinder
8. stifinder

12 Stifinder én dags tur
14. Erika 9 år
13 Naturens dag på Quark
15 Hyggemøde
22 knivebevis / snitte
29. Knivbevis / snitte

Oktober
6. knis bevis / snitte
13. Efterårsferie (intet møde)

21. Vince 8 år
20 Førstehjælp og Knob & Knuder
27 Førstehjælp og Knob & Knuder

November
3. Førstehjælp Og Knob & knuder

3. Alfred og Bertram 8år
5. Asbjørn 10 år
10. Mafred 8 år

10 håndværk og bål
17.
20-22
24
29

håndværk og bål
Juletur
24. Villum 9 år

Håndværk og bål
Juletræstænding

December
1.
6.
8.
15.

julehygge og julepynt
Quark Julemarked
julehygge og Julebagning
julehygge og Julebingo (Sidste møde før juleferien)
31.Mikkel 9 år

Januar
5. 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: Hvis jeres spejder ikke var til mødet da der
blev uddelt mærker så kom lige, vi har det liggende.

Gode numre:
Spejderlokalerne: 3677 4090
Spejderfonen: 2261 7850
Grenleder: Julie / messua 40517075
Grenassistent: Natascha

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

opp

