Planen for mikro-mini for 2020 fra januar til juni.
8. Januar

Miljøagent

Husk lommelygter

15. Januar

Knivbevis, lege og bål

22. Januar

Knivbevis, lege og bål

29. Januar

Knivbevis, lege og bål

5. Februar

Fuglehus, savbevis, viden og
sikkerhedsregler

12. Februar

Uge 7 = vinterferie

19. Februar

Savbevis

26. Februar

Savbevis

4. Marts

Genbrugskunst

Mette Pil, husk gavebånd og
kniv, Berit - elastik

11. Marts

Genbrugskunst

Limpistol og farve (andet)

18. Marts

Førstehjælp

25. Marts

Førstehjælp

8. April

Påske = ferie

15. April

Krible Krable mosen - biller

22. April

Sankt Georgs dag

29. April

Ravnkilden

Mødested aftales senere.
Tag kop, gode sko/støvler
med

6. Maj

Byg huler/økobasen

Obs økobasen

13. Maj

?

20. Maj

Kristi Himmelfart = ferie
(Gruppetur Kølhøjhus fra d.21 til d.24)

27. Maj

Koge suppe på en sten

Anne historie, børn tager
grøntsager med

3. Juni

Pakke rygsække, kartoffel- og lejrbålssange

Husk sovepose og
rygsække

10. Juni

Pakke rygsæk

Husk sovepose og
rygsække

Husk syltetøjsglas, lopper
og insektglas
Berit og Anne, husk bog

12. - 14.
Juni

Sommerlejr for mikromini (Dronninglund,
Thoruphede)

17. Juni

Fri grundet aktiviteter i weekenden

23.

Sankt Hans

Forudsætningen for denne
tur er, at der er nok
forældrehjælp

Obs tirsdag

Til forældrene
Husk at tjekke mødested. Møderne foregår altid om onsdagen fra kl. 17.00 - 18.30 med
mindre andet bliver oplyst.
Husk også, at vi som hovedregel er udendørs ved møderne - også selvom vi er ved
spejderhytten. Så sørg for, at børnene altid er klædt på efter vejret.
Ændringer i programmet kan forekomme. Husk at melde afbud, hvis man er
forhindret. Vi vil gerne have, at afbud meldes via telefon, gerne som SMS eller som PB
via Facebook. Ikke som opslag på Facebook, da siden dermed nemt bliver
uoverskuelig.
Lederne kan kontaktes på følgende mobilnumre
Mikael
Mobilnr.
72691490
Berit
Mobilnr.
23394230
Øvrig info:
Uniformsvejledning: Den blå uniform hænger sammen med det at være spejder, men den er
ikke altid lige varm/kold at have på. Man behøver ikke at have uniformen på hele tiden, men
man har ALTID sit tørklæde om halsen.
I spejdergruppen har vi valgt, at vi sideløbende med spejderarbejdet har nogle
pengegivende aktiviteter. Disse penge går bl.a. til tilskud til spejderture, samt lidt godt til
møderne, brænde til målet, mm. Det er bl.a. aktiviteter som uddeling af kirkeblade, og at stå
som miljøagent 2-3 timer en eftermiddag. Disse aktiviteter vil blive annonceret i de enkelte
grupper.
Spørgsmål kan sendes som en besked til lederne ellers spørg dem til møderne.
Husk, at der altid er plads til flere ledere. Man behøver ikke at være B.S Christiansen eller
Supermand for at være leder. Man skal bare have mod på at være sammen med børn en
gang om ugen til møderne. Man er ikke tvunget til at tage med på lejre, hvis det ikke passer
ind i skemaet eller arrangere mere end man har lyst til. Af samme årsag har vi valgt at
invitere forældre og bedsteforældre med til de møder, som kræver lidt mere hjælp
Med spejderhilsen
Berit - Mikael - Maria - Ayoe - Anne - Mette - Nanna - Kasper - Jakobe - Asta

