EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS

Mikromøder - Efteråret 2020
Et nyt spejderår står for dagen og vi ledere glæder os til at se både nye og gamle
ansigter.
Her er en halvårsplan, så I ved hvad I kan glæde jer til.
Husk på, at vi som udgangspunkt er ude til alle møder, så klæd jeres børn efter vejret.
Spejderhilsen
Mikrolederne
Stinne, Mads, Ida, Mathilde og Katrine
Dato

Møde

18. August

Opstart og velkommen til de nye
- Vi skal lære de nye at kende, og måske smadre en kokosnød eller 2
25. August Sansekender – Fokusmærke
- Vi udforsker de 7 sanser
01.
Sansekender – Fokusmærke
September
- Vi mødes i skoven ved Fuglehavehus
08.
Sansekender – Fokusmærke
September
- Vi ser hvordan mangel på sanser påvirker oplevelser
15.
Sikker i trafikken
September
- Vi snakker trafikregler og går en tur i Smørum
22.
Cykeltur i Smørum
September
- Vi udforsker lokalområdet på cykel
29.
Stjerneløb
September
- Vi udforsker grunden via sjove poster og udfordringer
03. Oktober Grendag
- Arrangement for alle mikroer i divisionen afholdt i Ølstykke
06. Oktober Aflyst grundet grendag
13. Oktober Aflyst grundet efterårsferie
”Kong Svend spejderne er en unik og attraktiv fritidsaktivitet, hvor spejderliv og spejderværdier trives til glæde for et
stadigt stigende antal børn og unge, og som er til gavn for samfundet i dag og i fremtiden”

20. Oktober Batik
- Vi sætter elastikker på T-shirts og batikker på livet løs
27. Oktober Halloweenmøde
- Vi skærer græskar og man må meget gerne komme udklædt
03.
Stoftryk
November
- Vi sætter vores eget præg på vores batikbluser med sjove stoftryk
06.-07.
Overnatning på Egelund
November
- Vi går en tur i mørket og overnatter sammen i hytten
10.
Aflyst grundet overnatning
November
17.
Stjernekigger – Fokusmærke
November
- Vi kigger på stjernebilleder og nataktive dyr
24.
Stjernekigger – Fokusmærke
November
- Vi mødes i Hareskoven og går tur i mørket
01.
Julebag
December
- Vi bager småkager og julehygger
08.
Juleafslutning
December - Vi holder juleafslutning og forældre og søskende inviteres til kl 18.

”Kong Svend spejderne er en unik og attraktiv fritidsaktivitet, hvor spejderliv og spejderværdier trives til glæde
for et stadigt stigende antal børn og unge, og som er til gavn for samfundet i dag og i fremtiden”

