Mikrospejder-Minispejder program efterår 2020
Hvornår

Hvad

Hvor

Aktiviteter

August
Tirsdag d. 18.

18.00 - 19.30

Spejdermøde

Uglershytte

Vi skal rykke de ældste mikroer op til
minispejderne og de ældste
minispejdere op til juniorspejdere.
Bagefter er der lejrbål og uddeling af
årsstjerner.

Tirsdag d. 25

18.00 - 19.30

Spejdermøde

Uglershytte

Vi går i gang med at få mærket ”En god
kammerat”.
Vi begynder på ”Knivbevis” for dem,
der endnu ikke har.
Vi laver sjove øvelser til ”En god
kammerat”-mærket.

.

*Forhindringsbane m. spand vand.
*Huske-kimsleg
*Smage-kimsleg

September
Tirsdag d. 1

18.00 - 19.30

Spejdermøde

Uglershytte

Vi fortsætter med knivbevis og ”En god
kammerat”-mærket.
Leg omkring at have et fysisk handicap.
Bundet sammen. Bind for øjnene.
Snestormsbriller. Genstande der skal
samles op. Walkie talkies.

.
* Bålhygge. Snakke om handicap.
Lytte-hviske-leg.
*Hvordan kan vi flytte noget sammen,
man ikke kan selv?
Tirsdag d. 8.

18.00 - 19.30

Spejdermøde
Inviter en ven
med som
måske kunne
tænke sig at
blive spejder
sammen med
dig i
Møllegruppen

Uglershytte

I dag uddeler vi mærket ”En god
kammerat” og ”Knivbevis”-mærket.
Spejderlommetoget kører for første
gang. Se hvor langt du kan nå.
De Olympiske spejderlege.
*Trillebør.
*Sækkevæddeløb, hvor mange
omgange kan hver patrulje nå på 10
min.
*Flødebolle-kast.
Bål og rister skumfiduser.

Tirsdag d. 15.

18.00 - 19.30

Møde

Vi påbegynder at lære om at være
Alene i vildmarken. Snak om det. Som
del af ”Hulebygger”-mærket.
*Kaste fiskeline og fange bamse.
*Bygge en hule.

Lørdag d. 19.

09.00-16.00

Tur. Husk
madpakke

Nivaa strand. Mødes v. Nivaa Havn. Gå
sammen derfra til fugletårnet (husk
kikkert). Tropspejderne bygger en
tømmerflåde på dagen. Vi leger med
den.
*Tømmerflåde-kaptajn.
*Foto-skattejagt.
Fælles leg.

Hvornår

Hvad

Hvor

Aktiviteter

Møde

Uglershytte

Vi fortsætter Alene i vildmarken.

Oktober
Tirsdag d. 6.

18.00 - 19.30

*Rense fisk
*Samle brænde til bål.
*Lave Pandebrød.
*Udsmykning af hule??
Grille fisk.

Tirsdag d. 20.

18.00 - 19.30

Møde

Kulturhuset

Lagkageløbet. Orienteringsløb. Med tid
mellem gruppernes ankomst.
Afslutningsvist præsenteres lagkagerne
og alle skal smage alles.

18.00 – 19.30

Møde

Kulturhuset

Vi laver øvelser til ”Klar dig selv”mærket.

November
Tirsdag d. 3.

*Taskepakning/turrygsæk.
* Udeaktivitet: Refleksløb med kimsleg
(husk lygte med navn).

Lørdag d. 7.

09.00-15.00
Invitation
følger med
nærmere
besked

November-dag

Gurredam Spejdercenter

Vi holder November-dag sammen med
de andre 800 spejdere i Øresund
Division.
Husk vi er ude hele dagen uanset vejret.
Så husk godt med tøj.

Tirsdag d. 10.

18.00 – 19.30

Møde

Kulturhuset

Vi bager klar-dig-selv-småkager.
Udendørsaktivitet: Førstehjælp. Ideer:
Sminkesæt. Tørklæder til bandager.
Binde sit snørrebånd. Lære flagknob.
Vi uddeler ”Klar dig selv”-mærket.

Fredag d. 20.
Søndag d. 22.

Invitation
følger

Juletur

Gillastig på Söderåsen i
Sverige. HUSK PAS

Så skal vi på den årlige juletur.
Med julemad optræden mm.

