Program for september til december 2021
15. september

Raftebygger
Vi forsætter med at bygge med rafter.

22. september

Raftebygger
Vi afslutter dette mærke med et forhindringsløb.

29. september

Stifinder
Vi skal starte dette mærke op og lege med Nord/
Syd/ Øst og Vest, og se om ikke vi kan finder de
rigtig vejer at gå :)

6. oktober

Stifinder
Vi mødes oppe i Ringe by hvor vi skal på løb.

13. oktober

En god gerning
Vi skal ud og samle skræl.

20. oktober

Efterårsferie.

27. oktober

Nørd
Vi starter op på mærket nørd.

3. november

Vi forsætter mærket nørd

6. november

Gruppens dag
I år skal vi prøve noget nyt at være afsted på en endags tur med
hele gruppen. Så hold øve med FB og se når tilmeldingen
kommer.

10. november

En god gerning
Vi skal afslutte dette mærke

17. november

Vi afslutter mærket nørd.

24. november

Nu starter jule endelig
I år sætter vi fokus på hyggen og det selv at
kunne lave noget mange kan lide.

1. december

Vi skal forsætte julehyggen og dens traditioner.

8. december

Vi skal rigtig julehygge da dette er vores sidste almindelig
spejder gang.

15. december

Fælles Juleafslutning
I hytten med hele gruppen, nærmer info kommer.
Opstart efter juleferien

5. januar

Vi vil gerne opfordre jer til at give en hånd med til både Egeskovjulemarked med start den
13 nov. Og 4 weekender frem og juletræssalget. De indtjening, som vi får der kan vi ikke
undvære og vi snakker i omegnen af 30.000,- Da vi er omkring 40 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 og lys når mørket kommer.
Vi håber på en masse hyggelig spejder timer med jeres børn.
Mange spejder hilsnerne lederne i Mikro - Mini
Kenneth, Michael og Annette
Ved spørgsmål så ret venligst henvendelse til Annette tlf.31 23 80 37

Info til nye forældre
Vi har 2 fb sider, en side og en lukket gruppe, vi ser som min. at I er med i den lukkede
gruppe, da en del af vores info kommer ud den vej igennem.
Derudover har vi også en hjemmeside, hvor vi slå f.eks. ture mm. op og man den vej
igennem tilmelder sig.
Det er også muligt at få ens barns spejder kalender ind på ens egen tlf. ved at abonnere på
kalenderen.
Hjemmesiden er www.rethinhg-gruppen.dk
På vore hjemmeside under Gruppen - Pakkelister - Udstyrs liste til Mikro mini spejder,
kan man også se hvilket udstyr som vi anbefaler når man er ny.
Det er vigtig at I melder afbud til Annette på tlf. 3123 8037 inden kl. 16:00 om onsdagen
så vi ved hvor mange vi har den enkelte dag, og det er helt fint at sende en sms.
Hvis der er ting I gerne vil drøft så kom endelig, men hav lidt tålmodighed da vi oftes er i
gang med at forberede når I kommer, og ved at pakke ned når I henter, men vi vil gerne
snakke med jer.
Vi glæder os til at se jeres børn hver uge.
Mange spejder hilsner
Kenneth, Michael og Annette

