De Blå Haslevspejdere

Programoversigt

Fra: 20. august 2018
Til: 11. februar 2019

Nedenfor ser i spejderprogrammet for Mikroerne og Minierne.
Vi holder møde om mandagen fra 17.30 til 19.30

Dato
20-aug
27-aug
03-sep
10-sep
17-sep
24-sep
01-okt
08-okt
15-okt
22-okt
27+28 okt
29-okt
05-nov
12-nov
19-nov
24+25 nov
26-nov
December
07-jan
14-jan
21-jan
28-jan
04-feb
11-feb

Tema
Start efter ferien & intro til Bålkok
Bålkok
Bålkok
Afslutter Bålkok
Klasses spejderaften
Opstart Selvstændig
Selvstændig
Afslutter Selvstændig
Efterårsferie/mødefri
Klassisk spejderaften og forberede Mikro-Mini træf
Mikro-Minitræf
Mødefri
1. hjælp
1. hjælp
1. hjælp + forældremøde om juletræer og fællesmad
Juletur
Mødefri
Juleferie/mødefri & salg af juletræer i weekender
Nytårskur
Opstart: Nørd + mørke
Nørd + mørke
Nørd + mørke
Afslutter Nørd
Vinterferie/mødefri

Juletræsalg
Vi sælger juletræer i Haslev i
weekenderne op til jul. På denne
måde tjener vi penge til at lave
mere spejderarbejde.
Forældre, spejdere og ledere står
i fællesskab for salget – mere om
det på forældremødet i
b

Andre arrangementer
11.-12. maj Fælles divisionsturnering

Facebook Gruppe
Vi har en gruppe, hvor I har
mulighed for komme med i.
Søg på ’DBH – Mikro/Mini’

Madpakke
Vi har spejder fra 17.30 til 19.30 og spejderne kan godt gå hen og blive sultne. Derfor vil vi gerne opfordre
jer forældre til at give jeres spejder en madpakke med. Så de har mulighed for at spise lidt, hvis sulten
melder sig.

Afbud

Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer til et møde.
Send en SMS eller ring til Rikke eller Rasmus A.
Rikke: 6168 4882
Rasmus A: 7255 4140

haslevspejderne.dk
www.facebook.com/haslevspejderne

De Blå Haslevspejdere

Indesko

Selvom vi er rigtig meget ude, så vil der være møder hvor vi er inden. Da vi har en regel om at vi ikke har
sko på inde, så opfordre vi at have indesko med, da gulvet kan være koldt. Spejderne har mulighed for at
lade indeskoene blive i spejderhytten, da hver spejder får en kasse med navn på.

Tøj

Husk at have uniform og tørklæde på til møderne.
Husk altid at have tøj med til at være ude.

haslevspejderne.dk
www.facebook.com/haslevspejderne

