Forårs-program for juniorgrenen 2018
Ændringer kan forekomme - Husk at tjekke på hjemmesiden, www.spejd.com under juniorgrenen, næste
junior møde (opdateres søndag aften)
”Første gang med meget sne, tager vi på kælkebakken”
- Vi fortsætter med dagens knob hver gang
Januar :
10. Vi fortsætter med knob-mærkerne. Både genopfriskning af de mærker I fik før jul, og dem I er kommet til.
17. Vi fortsætter med knob-mærkerne. De der har optjent sølvmærke før jul, skal hjælpe mini med at lære
knob. - Mølle har fri
24. Planlægningsmøde. Vi skal planlægge 2 møder med teater/drama tema i vinter, og et natur møde i
forsommeren. Patruljerne planlægger selv kommende møder.
31. Drama/Teater møde 1. Vi skal lave Sct Georgsdag, kulisser og kostumer.

Februar :
7.  Drama/Teater møde 2. Vi skal lave Sct Georgsdag, kulisser og kostumer.
11. Søndag. Fastelavn - grupperådsmøde
14. Intro og opstart på kniv-, sav, økse- beviser. De, der har beviserne, deltager i planlægning af madmøde den
7/3.
21. Vinterferie
22. Tænkedag – Her viser vi, at vi er spejdere og går med tørklæde.
28. Fælles indvielse af bålhytten – Bemærk mødetid 18:00-19:30

Marts :
7. Madmøde i bålhytten – Bemærk mødetid 17:00-20:30. I ventetid vil nogle kunne øve til kniv-, sav-, eller
økse-bevis.
14. Lodseddelsalg, - Bemærk mødetid 17:00 - 18:30 ved p-pladsen overfor hallen på Bavnebakken.
Junior-grenen slutter af samme sted efter lodseddelsalg.
16.-18. Gruppetur
21. Lodseddelsalg, - Bemærk mødetid 17:00 - 18:30 ved p-pladsen overfor hallen på Bavnebakken.
Junior-grenen slutter af samme sted efter lodseddelsalg.
28. Påskeferie
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April:
4. Kniv-, Sav-, Økse-beviser. Evt Knob beviser hvis nogen mangler. - Janne har fri
11. Drama/teater møde 3. Vi arbejder med mimik, fagter, tale, optræden - roller
18. Drama/teater møde 4. Vi øver historien til Sct Georgsdag – Generalprøve
22. Søndag. St Økssø Rundt v. Rold Skov Division.
25. Sct Georgsdag – Bemærk mødetid 18:00 – 19:30 ved Juelstrup Sø. Vi slutter af med at få vores
dramamærke.

Maj:
2. Orientering. Kort og kompas. Møde 1
9. Vi bygger stole
16. Vi bygger stole
18.-21. Pinse-/Sommerlejr
23. Vi spiller Pind
30. Orientering. Kort og kompas. Møde 2

Juni:
6. Naturmøde (Planlagt af patruljerne i januar) el.
Klar-dig-selv.
13. Klar-dig-selv
20. Oprykning. - sidste møde før sommerferien.

- SOMMERFERIE - SOMMERFERIE - SOMMERFERIE - SOMMERFERIE August:
15. Planlægningsmøde – KUN FOR LEDERE
22. Første møde efter ferien.
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