Program for januar til juni 2018
9. januar

Første dag efter ferie

12. januar

Nytårsparade
Husk vores arrangement i/ved Kirke sammen med de grønne og
sammen med hele familien.

16. januar

Vi starter mærker: Hvem er jeg
Vi skal arbejde med hvad et godt børneliv er
og hvilke ting og værdier, der gør det til et
godt børneliv.

23. januar

Vi forsætter: Hvem er jeg
Vi arbejder videre med blandt andet fællesskab.

30. januar

Vi afslutter: Hvem er jeg
Sidste dag med dette mærke og vi er så klar på hvad børn og
voksne har i et godt børne liv.

2. februar

Lysfest ved Ullerslevspejderne
Dette er et løb, mere info kommer når jeg får det men reserver
endelig formiddagen og noget af eftermiddagen, det plejer at være
super hyggeligt.

6. februar

Vi starter mærket: Stjernekigger op.
Jubii vi skal se om vi kan finde vej i mørket
og se hvorhen stjernerne føre os. Vi skal
delvis være ude og inde til dette mærke.

13. februar

Vi holder vinterferie, så ingen spejder

20. februar

Vi forsætter Stjernekigger
Vi skal også se på hvilke dyr der er der ude i
nattens mørke.

22-24. februar

Grupperådstur
Så er det blevet tid til grupperådstur igen, og vi
skal i år igen være i egen hytte. Husk at i
forældre jo er inviteret til grupperåd (generalforsamling) søndag
formiddag, vi håber i vil bakke op om dette. Vi passer jeres børn
imens dette står på. Invitation kommer snart.

27. februar

Olympiade
Nu skal der leges og dystes i forskellige discipliner inden for
spejder verdenen, så frem med kampgejsten og gør jer klar. Vi er
udenfor.

6. marts

Olympiade
Vi forsætter hvor vi slap sidste uge.

13. marts

Olympiade
Vi afslutter dette mærke med en
kæmpe dyst og fejring af placeringer.

20. marts

Spejderløb
Nærmer info og sted kommer når vi
kommer tætter på.

27. marts

Vandraketter
Så skal der bygges og leges med vand
og raketter.

3. april

Hulebygger
Nu er det tid til at se om vores huler har holdt og rydder op så det
kun er naturen der er tilbage, og så skal vi selvfølgelig have vores
mærke, Jubii det har vi ventet længe på.

10. april

VENNNEDAG
Dagen i dag er den dag hvor alle må tager en ven
med til spejder. Vi skal lege med sæbebobler og
se hvor store de kan blive, og hygge os. Vi
leder glæder os til at se dobbelt så mange glade
børn.

17. april

Påskeferie, ingen spejder øv øv men vi ses
næste uge.

24. april

Bålkok - nu skal vi alle lave mad og være kok
Uden mad og drikke duer spejder ikke, så nu
skal vi øve os i at lave mad over bål så vi bliver
klar til at tage på lejr.

1. maj

Bålkok
Vi forsætter så vi bliver rigtig dygtige.

4. maj

Famikmin dag
Spejderløb sammen med hele divisionen, nærmer info kommer.

8. maj

Kniv / Sav / Økse
Dem der mangler et af disse beviser skal tage det, resten er der en
overraskelse til.

15. maj

Bondegårdsbesøg hos Magne
Nærmer info om adr. kommer når vi nærmer os.

22. maj

Skattejæger afsluttes
Vi skal på årets sidste skattejæger så vi kan
gøre os fortjent til dette seje mærke.

25 - 26. maj

Sov ude arrangement
Vi gentager de sidste års succes og er sammen om at sove ude
denne dag, så tag endelig familien med og mærk en dag i naturen

29. maj

Ingen spejder denne dag

31. maj

Grøndahls march
Vi skal forsvare vandrepokal i år, så kom endelig og gå en tur med
os. Tag gerne en ven, dine forældre eller bedsteforældre med på
tur.

5. juni
7-10. juni

Vi skal pakke til sommerlejr.
Sommerlejr for familie og mikro, mini
Nærmer info, men hvis der er børn der ikke kan cykle, eller ikke
har en cykel vil vi gerne høre om det straks, da vi påtænker dette
skal indgå i årets lejr.

12. juni

Spis naturen
Vi afslutter dette mærker som vi er begyndt på,
på vores sommerlejr.

19. juni

Afslutning med forældre og søskende.

24. juni

Sankt hans

Husk at kigge på kalenderen og se hvad vi skal lave og se på vejret, så børnene har det
rigtige tøj på. HUSK også, når vi når vinter og skal til at være inde, så er der meget
fodkoldt i hytten, så indesko er en god ting.
Vi håber på en masse hyggelig spejder timer med jeres børn.
Mange spejder hilsnerne lederne i Mikro - Mini
Julie, Rasmus, Kenneth, Paw og Annette
Ved spørgsmål så ret venligst
henvendelse til Annette tlf.31 23 80 37

