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Spejderprogram 

Bæver og Ulve 
Forår 2022 

Mødetid: 17.00 – 18.30 

Januar 

Onsdag d. 12. Hvad spiser fuglene? 

Onsdag d. 19. Er du en rullesteg? 

Onsdag d. 26. Vi laver lys i mørket 

 

Februar 

Onsdag d. 02. Kyndelmisse (Info følger) 18.45 – 20.00 ca. 

Onsdag d. 09. Jeg vil male dagen blå ….  

Onsdag d. 16.  Intet møde i vinterferien! 

Onsdag d. 23. Fastelavn og generalforsamling (Info følger)17.00 – 19.30 

 

Marts 

Onsdag d. 02.  Dolkebevis for ulve + Naturmærke for bævere 

Onsdag d. 09. Kender du Rasmus Klumps livret???  

Onsdag d. 16. Tør du at få slimede hænder? 

Onsdag d. 23. Dolkebevis for ulve + Naturmærke for bævere vol.2 

Onsdag d. 30. Er du en god bålkok?  

 

April  

Lørdag d. 02. Arbejdsdag i hytten. 9-15. (Info følger)  

Onsdag d. 06. Påskevandretur. (Info følger) 

Onsdag d. 13. Intet møde i påskeferien! 
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Onsdag d. 20. Hvad skal vi lege? 

Lørdag d. 23. Indvielse af det nye område v/ shelter (Info følger)  

Onsdag d. 27. Kan du se under vandet? 

Lørdag d. 30. Tur til Vigelsø. (Info følger) 

 

Maj 

Onsdag d. 04.  Intet møde efter weekendtur! 

Onsdag d. 11. Mon der er liv under vandoverfladen? Husk gummistøvler! 

Onsdag d. 18. Vi besøger Falck stationen. (Info følger) 

Onsdag d. 25. Sådan pakker du din taske til turen. 

 

Juni 

Onsdag d. 01. Intet møde pga. weekendtur i kommende weekend! 

Lørdag d. 04.- MUS-Lejr/sommerlejr på Port Arthur. (Info følger) 

Søndag d. 05. 

Onsdag d. 08. Er du en strateg? 

Onsdag d. 15. Fælles sommerafslutning med lagkageløb 17.00 – 18.30 

 

☼ GOD SOMMERFERIE ☼ 

Juli 

1.-2.-3.-4.  Oprydning på kræmmermarked. (Info følger) 

Uge 30  Spejdernes Lejr 2022 – besøgsdag for bæver og ulve. (Info følger) 

 

August 

Onsdag d. 17. Fælles opstart med rundbold og oprykning.  
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Praktiske informationer: 

 

 

Kom ALTID i tøj som må blive lidt beskidt, samt tøj til udendørs aktiviteter. 

Bliv medlem af vores Facebookgruppe ”KFUM-spejderne Otterup – Intern” og få 

informationer om de ugentlige møder og se billeder af det vi laver. 

HUSK at der er nogen, der har brugt tid på at planlægge jeres program, så er du forhindret i 

at komme, så send venligst en SMS på en af nedenstående tlf. nr: 

 

                    

                                      Charlotte: 2498 8872               Kim: 2146 5489 


