Januar
Ons. 12.

Er din patrulje sær?

Ons. 19.

Må man kaste med en kniv? (Akt. ”Knivbevis”)

Ons. 26.

Vi tænder lys i mørket. HUSK at tage gammelt tøj på,
medbring evt. stearinstumper, stofrester (fx gamle lagner).

Februar
Ons. 02

Kyndelmissegudstjeneste (info følger)

Ons. 09.

Den store knivprøve! (Akt.mærke ”Knivbevis”)

Ons. 16.

Vinterferie - intet møde

Ons. 23.

Fælles fastelavnsfest (info følger)

Marts
Ons. 02.

International Pandekagedag

Ons. 09.

Et møde, der tager kegler (info følger)

Ons. 16.

Tidsrejsen. HUSK - medbring en lille personlig ting, som
du ikke skal bruge mere. Har du en gammel kagedåse,
du ikke længere bruger, må du også gerne tage den
med.

Ons. 23.

Woop Woop – HUSK at medbringe en opladet mobiltelefon og downloade
Woop-appen!

Ons. 30.

Hvad gør man, når man har glemt teltet og rygsækken er for tung?

April
Lør. 02.

Arbejdsdag i spejderhuset (info følger)

Ons. 06.

Skal vi lege?

Ons. 13.

Påskeferie – intet møde

Ons. 20.

Må man kaste med øksen og hugge i jorden? (Akt. Mærke
”Øksebevis”)

22.-23.

Indvielse af spejdergrunden (info følger)

Ons. 27.

Intet møde efter weekendtur

Maj
Ons. 04.

Økse in action (Akt. mærke ”Øksebevis”)

Ons. 11.

Mad på sten

Ons. 18.

Hvad er op og ned på teltet? (Akt. Mærke ”Kit-kat”)

Ons. 25.

Teltet skal op, men tiden er knap! (Akt. mærke ”Kit-kat”)

Juni
Ons. 1.

Hvor skal vi spise? OBS! Udvidet mødetid kl. 18.30-20.30.

Ons. 8.

Er du en ægte vandhund? HUSK badetøj, håndklæde,
skiftetøj!

Ons. 15.

Fælles afslutning med lagkageløb. OBS! Mødetid kl. 17-18.30

Juli
01.-03.

Oprydning på kræmmermarked (info følger)

23.-30.

Spejdernes Lejr (info følger)

August
Ons. 17. Fælles opstart med oprykning

HUSK: Skulle du være forhindret i at komme til spejdermøde, så meld afbud til
Jesper (tlf. 21 35 33 37) eller Iben (tlf. 26 25 95 71).
HUSK: I skal altid være klædt på efter vejret, for vi vil næsten til hvert møde lave en
udendørs aktivitet!!

