De Blå Haslevspejdere

Programoversigt
Fra: 19. august 2019
Til: 6. januar 2020

Nedenfor ser i spejderprogrammet for Mikroerne og Minierne.
Vi holder møde om mandagen fra 17.30 til 19.00.

Dato
19-aug
26-aug
02-sep
09-sep
16-sep
23-sep
27-28-sep
30-sep
05-okt
07-okt
14-okt
21-okt
26+27 okt
29-okt
04-nov
11-nov
18-nov
23+24 nov
25-nov
02-dec
09-dec
16-dec
23-dec
30-dec
06-jan

Tema
Start efter ferien og Bål
Klassisk spejderaften – vi lærer nye spejdere at kende
Skattejæger
Skattejæger
Skattejæger
Klassisk spejderaften: Vi snitter og saver
Kulturnat og overnatning med ”optagelsesseremoni”
Spejderfri
Arbejdsdag for hele gruppen + forældremøde
Patruljeinddeling og Stjerneløb
Efterårsferie
Stjerneløb
Mikro-Minitræf i St. Heddinge – Halloween tema
Spejderfri
Klar dig selv på en øde ø
Klar dig selv på en øde ø
Klar dig selv på en øde ø
OBS: Vi mødes ved Stoksbjerghytten
Stoksbjergvej 9, 4690 Haslev.
Juletur for hele gruppen, i Haslev
Spejderfri
En god kammerat gør en god gerning
En god kammerat gør en god gerning
En god kammerat gør en god gerning & Juleafslutning
Juleferie
Juleferie
Nytårskur vi spiser aftensmad sammen

Mødetid

Juletræsalg
Vi sælger juletræer i Haslev de 3
sidste 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 d. 5.
oktober.

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

Vi har valgt at have spejdermøder fra 17.30 til 19.00, vi ser derfor gerne, at spejderne har spist inden de
kommer, da vi rigtig gerne vil lave spejderarbejde fra mødet starter. Spejderne er velkomne til at have en
lille haps med, til hvis sulten melder sig alligevel.

haslevspejderne.dk
www.facebook.com/haslevspejderne

De Blå Haslevspejdere

Afbud

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

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

