Program for august til december 2019
14. august

Først gang efter ferien

21. august

Kniv / Bål
Vi afslutter kniv mærke og dem der har kniv øver
bål.

28. august

Besøge Katja
Vi mødes ved Katja hvor vi blandt andet skal se på
hendes sø og hvad der lever der.

30. august

Open by Night i Ringe by

4. september

Oprykning for alle
Vi mødes alle kl. 18:30 hvor forældre og søskende er meget
velkommen til at deltage da dette er en stor dag for dem der skal
rykke op i næste green. Vi slutter fælles af kl 20:00 alle grene.

11. september

Raftebygger
Vi skal øver os i knob og bygge med rafter.

18. september

Pak til oprykningstur

20.—22. september

Oprykningstur
Info kommer hurtigst muligt men reserver weekenden nu.

25. september

Raftebygger
Vi forsætter med at bygge med rafter.

02. oktober

Klima
Vi skal se på hvad vi gør ved vores klima og om
der er noget vi kan bliver bedre til og om der er
nogle ting vi kan gøre sammen som spejder.

09. oktober

LEG vi skal have det sjovt.

16. oktober

Efterårsferie—ingen spejder

23. oktober

Vi forsætter klima
Vi er ude med mindre det står ned i stænger

30. oktober

Så skal vi bygge med vores hænder
Vi skal lave en plade hvor vi kan øver os på knob.

01—03 november

Efterårs tur for hel gruppen.
Der kommer info sener men reserver allerede dato
nu, det bliver så fedt.

06. november

Sjov med Paw
Det bliver skægt af se hvad han finder på?

9-10 november

Egeskov julemarked
Husk at melde jer på en af dagene for Egeskov
julemarkedet. Det er med til at holde prisen nede på
kontingentet og der er hele 3 weekender at tage af.
Husk det er ikke nok at jeres børn deltager da de
ikke kan stå for dette da de er for små, så i voksne
skal en tur på banen. Det plejer at være nogle super
hyggelige timer, og hvis man f.eks. Står en halv dag
er man kommet gratis ind og kan derefter gå rundt og opleve
julemarkeder.

13. november

Besnøringplade
Vi bygger videre på vores plade.

15-17. november

Egeskov julemarked

20. november

Vi forsætter med Klimamærket

23-24. november

Sidste weekend med Egeskov.

27. november

Vi afslutter vores besnøringsplade i dag.
Husk tøj der må få maling på sig.

04. december

Knotnut—mærke
Dem der vil gå til prøve i Knotnut har
mulighed for det i dag, resten øver knob.

11. december

Fælles afslutning for alle grene
Start kl. 18:30 slut kl. 20:00

7-8 eller 14-15 december Juletræssalg.
En af disse dage bliver mikro mini dag men jeg ved endnu ikke
hvilken, i vil få nærmer besked.
Vi vil gerne opfordre jer til at give en hånd med til både Egeskovjulemarked og
juletræssalget. De indtjening, som vi får der kan vi ikke undvære og vi snakker i omegnen
af 30.000,- Da vi er omkring 70 spejder + forældre, drejer det sig om 1 dag til Egeskov og
1 til juletræ og alle kan hjælpe ikke kun forældre , men også bedsteforældre.
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 inde sko er en god ting.
Vi håber på en masse hyggelig spejder timer med jeres børn.
Mange spejder hilsnerne lederne i Mikro - Mini
Julie, Rasmus, Niela, Kenneth, Paw og Annette

Ved spørgsmål så ret venligst
henvendelse til Annette tlf.31 23 80 37

