Program for den sejeste mikrogren
ved DDS Støvring Cimbrerne - forår 2018
JANUAR
10. Opstart - Bål/dolk/sav/starinbomber, medbring starinrester+Aviser
17. Bål mærket fortsat...
24. Klar dig selv - husk madkasse (- Per)
31. Sidste del af ”LIlle ulv mærket” Færdselregler/gåtur
FEBRUAR
7. Ingen spejder iaften, da der er MGP på skolen og ingen ledere kan komme.
11. Fastelavn og grupperådsmøde - tilmelding via www.spejd.com
14. Klar dig selv - medbring din sovepose..
21. Vinterferie - Oprydning på værelset / Tænkedag d.22 husk tørkæde
28. Indvigelse af båhytte kl 18.00-19.30 Røde pølser og saftevand
MARTS
7.
Klar dig selv -		
OBS for at kunne få klar dig selv mærket,
						
skal man deltage på gruppeturen, da vi slutter det af der.
14. Lodseddelsalg / alle mødes kl 17.00-18.30 på Bavnebakkeskolens p-plads. 		
17.-18. Gruppetur/alle til KLITTEN / Eventyr - tilmelding via www.spejd.com
21.
Lodseddelsalg / alle mødes kl 17.00-18.30 på Bavnebakkeskolens p-plads.
28. Påskeferie - øve på knob, dolk- og savregler
APRIL
4. God kammerat mærket - spejderlov mm
11.
God kammerat mærket 18. God kammerat mærket - Kæledyr, vi skal nok ud og gå (Chris)
22. Store Økssø Rundt, 5 km eller 10 km med forældre - tilmelding via spejd.com
25. Sct. Gorges dag - vi mødes kl 18.00 ved Juuelstrup Sø (God kammerat mærket)
MAJ
2. Bål mærket fortsat... Mad?
9.
Bål mærket fortsat... Brandstation?
16. God kammerat mærket - Gåtur (Chris/Per)
19.-21. Sommerlejr/alle - Jamborettepladsen, Rold Skov - tilmelding via spejd.com
23. Der holdes fri efter ”sommerlejr”
26. Sov ude dag i DK - kom med din familie og sov i jeres telt.... info senere
30. Udeliv / Natur JUNI
6. Udeliv / Natur 12. Udeliv / Natur OBS for at kunne få udeliv mærket, skal man have
		
deltaget i ”sommerlejren”, da vi sover ude der + opstart af mærket.
20. Afslutning / Oprykning - 2. klasse rykker op til mini...
Der er opstart igen d. 22 august, kl 18.00-19.30.
Vedr. mærker så skal man have deltaget i tre møder om emnet inden man kan få et mærke...
Bedste mikro spejder hilsner Chris, Per og Birgitte
Hvis du ikke kan komme en aften, så meld lige afbud på sms til Birgitte på 22119919
Vi er som udgangspunkt ude, så varmt og praktisk tøj. Husk godt humør og dit tørklæde

