De Blå Haslevspejdere

Programoversigt Junior
Fra: 5. oktober 2019
Til: 12. februar 2020
Nedenfor ser i spejderprogrammet for Juniorerne.
Vi holder møde om onsdagen fra kl. 18.00-20.00.

Dato
05-okt
09-okt
16-okt
19-okt
23-okt
26-okt
30-okt
06-nov
13-nov
20-nov
23+24 nov
04-dec
11-dec
18-dec
25-dec
01-jan
08-jan
15-jan
18-19 jan
22-jan
29-jan
05-feb
12-feb

Tema
Arbejdsdag for hele gruppen
Møde – Klassisk spejderaften
Efterårsferie/spejderfri
JOTA/JOTI (https://dds.dk/arrangement/jotajoti)
Møde Sav & Økse
Detektivløb
(http://www.pederoxehaslev.dk/detektivloeb/)
Møde - Sav & Økse
Møde - Sav & Økse
Møde - Kodehoved
Møde - Kodehoved
Juletur for hele gruppen
Møde - Kodehoved
Møde - Kodehoved
Møde - Juleafslutning
Juleferie
Juleferie
Møde – En god patrulje
Møde – En God patrulje
Juniortræf med divisionen
Møde – En god patrulje
Møde - Første hjælp
Møde – Førstehjælp
Vinterferie

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.

Vi har en Facebook-gruppe:
”DBH – junior”
Vi bruger bl.a. FB-gruppen til at
informere om ændringer i
programmet. Derfor vil vi gerne
vide det, hvis I ikke bruger
Facebook.

Junior spejdere
Hos juniorerne kommer vi til at arbejde mere i patruljer end vi har gjort hos minierne, vi vil også arbejde
med pioner på en ny måde og bygge større ting, når vi har lært besnøringerne. Spejderne får som juniorer
mere og mere medbestemmelse på, hvad der skal ske på møderne og på ture.

Afbud
Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer til et møde.
Send en SMS eller ring til Svenn-Erik på tlf: 2441 6935

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.

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

