
Bæverplan 2. Halvår 2014

Dato Aktiviteter Bemærkninger
11.08.2014 Første møde efter sommerferien. Snobrød. Bæver- spejderhygge
18.08.2014 Ulvemøde omkring bålet Besøg af ulvelederne
23.08.2014 Sommerfest Se indbydelsen
25.08.2014 Aflyst pga. sommerfest
01.09.2014 Vi laver tørklæderinge og træknive.
08.09.2014 Vi laver tørklæderinge og træknive.
15.09.2014 Vi laver papir selv på spejderfacon
22.09.2014 Fortsat papir på spejderfacon 
29.09.2014 Stearin fakler og stearinbomber laves.
06.10.2014 Fællesmiddag for alle. Ændring af mødetid Indbydelse kommer
13.10.2014 Mødet aflyst pga. ferie
20.10.2014 Vi laver eventyrting Start eventyrmærke
27.10.2014 Pandekagehus med rigtige pandekager Byg, fotos og spis
03.11.2014 Eventyrløb. Opgaveløb med eventyr tema. Eventyrmærke
10.11.2014 Suppe på en sten. God suppe til alle. Eventyrmærket
14-
16.11.2014

Vinterweekend med sjovt tema Indbydelse kommer

17.11.2014 Aflyst pga. juleweekenden
21-
22.11.2014

Bæveroptagelse med overnatning i hytten Indbydelse kommer

24.11.2014 Kirkemærke Juletræs salg i dec.
01.12.2014 Kirkemærke Køb træet hos os
08.12.2014 Kirkemærke. Vi mødes ved kirken Flotte juletræer
15.12.2014 Anderledes juleafslutning. Udlev. af mærker 10 kr’s gave bringes
22.12.2014 Aflyst pga. juleferie
29.12.2014 Aflyst pga. juleferie
05.01.2015 1. møde efter juleferien Ny plan kommer
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Hvis ikke andet er nævnt, foregår bævermøderne fra kl. 18.00 – 19.30.

Bæverplanen er kun vejledende og der kan ske ændringer. Væsentlige ændringer, vil
blive informeret ud til forældre og børn på skrift, muligvis som sms.

Husk altid at klæde børnene på efter vejret, da der ved næsten alle møderne er 
udetid.

Husk altid uniform, tørklæde, knobreb og bæverbogen. Uniformsdele og andet kan 
købes i hytten – kontakt Gitte på tlf. 46139919

Det er vigtigt at melde afbud, hvis barnet ikke kommer. Vi kan godt finde på at 
nulstille antallet af opmødte dage, men først efter advarsler. Der skal 25 møder til at
udløse en stjerne og det er noget børnene går meget højt op i. Husk derfor at melde 
afbud.

Ved afbud med mere:

Hytten 4613-9402
Karsten 26836569 (gerne som sms)
Heidi 21933739
Bo 28778548

Tunespejdernes hjemmeside: www.tunespejderne.dk 
Der er også information at hente på www.spejdernet.dk – søg på Tune
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