Ballerup Spejdergruppe – Mini
Alle vores møder afholder vi ved spejderhuset på
Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup.

Program 2020

Mødestruktur

August

Vi mødes hver onsdag kl. 17.30-19.00.

19. Første møde

Mødet starter kl. 17.30 ved flagstangen med flaghejsning og
navneopråb m.m. Hvis man kommer efter at mødet er startet ved
flagstangen vil vi gerne, hvis I vil vente ved den nye shelter indtil vi går
ud i patruljerne.

22.-23. Oprykningstur

Vi slutter også mødet ved flagstangen. Det er vigtigt at I voksne eller
børnene siger farvel til en leder så vi sikre os at alle bliver hentet.

September

Påklædning
Vi er udendørs på alle møderne og børnene skal derfor have tøj og
fodtøj på som passer til vejret (sol, blæst, regn, sne osv.), og altid
spejderuniform og tørklæde.

26. Første møde med de nye
minispejdere. Hygge og rystesammen (forældremøde)

2. Spis naturen
9. Spis naturen
16. Spis naturen
23. Spis naturen

Mad

30. Pak din rygsæk

I starten af mødet serverer vi lidt mad fra madposen mens vi taler om
dagens program. Maden skal være let at udlevere og let at spise. Vi
anbefaler udskårne grønsager eller frugt, knækbrød, müslibar, brød
med smør eller andet som ikke er flødeboller og kanelgifler 😊.
Opgaven med madposen går på skift mellem spejderne.

Oktober

Kommunikation
Efter møderne vil vi forsøge at skrive en kort historie på vores
Facebookgruppe fra dagens møde og vise nogle billeder.
Gruppen er lukket og man skal godkendes for at skrive og læse opslag
på siden som findes her
https://www.facebook.com/groups/272569597436727
Vi vil primært bruge facebookgruppen til informationer, men de
overordnede informationer kommer også ud på mail.

3. – 4. Adventuretur
7. Bål og pandekager
14. Efterårsferie (aflyst)
21. Kniv/knob og sav
28. Kniv/knob og sav
November
4. Kniv/knob og sav
11. Hvem er jeg
18. Hvem er jeg

Afbud

25. Hvem er jeg

Som udgangspunkt går vi ud fra alle spejderne kommer. Skulle I blive
forhindret vil vi meget gerne vide det og I kan melde afbud til Jonas
på Messenger.

December
2. Sketches/Lejrbål
4. – 6. Juletur m. overnatning

Spejderhilsner

9. Julehygge
16. Smuglerløb
Januar
6. Mad på bål og hygge

