
Bæverplan 1. Halvår 2015

Dato Aktiviteter Bemærknin
ger

05.01.2015 1. møde efter julen. Julen 
brændes af

Er afviklet

12.01.2015 Hyldetræet – overtro, historier 
og brugen før og nu. 
Spejdersmykker

Er afviklet

19.01.2015 Mød alle dyrene ved 
bæverdammen

+ gode historier

26.01.2015 Alle dyrene ved bæverdammen Sjove lege
02.02.2015 Knob, kimsleg og andre 

spejderting
Mest indenfor

09.02.2015 Fællesmiddag for hele familien. 
Forlænget møde, 17.30-19.30

Indbydelse 
kommer

15.02.2015 Fastelavn ved 
Menighedscenteret kl. 10

Kirkens 
arrangement

16.02.2015 Vinterferie Intet møde
23.02.2015 1. møde – 1. mærke. Der bliver 

knald på
Koncentreret 
møde

02.03.2015 Gruppemøde for Tune Gruppe 
og forældre. Bæverne bliver 
aktiveret under mødet. 17.30 til 
senest 19.30

Indbydelse 
kommer. Mad 
efter mødet til 
deltagerne + 
spejdere

09.03.2015 Kemiforsøg på bæverplan Næsten 
ufarligt ;-)))

16.03.2015 Lagkageløb. Saml ind, byg op 
og spis

Udemøde med 
kage

23.03.2015 Spejdersport – fysisk leg og sjov Udemøde
30.03.2015 Møde trods skolernes ferie. 

Tema: ÆG
Leg og sjov 
lærdom

06.04.2015 2. påskedag. Spejder aflyst Intet møde
10.-
12.04.2015

Forårsweekend for Tune Gruppe,
3 fantastiske dage.

Indbydelse 
kommer. Gratis 
deltagelse.
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13.04.2015 Spejder aflyst pga. 
forårsweekenden

Intet møde

20.04.2015 Naturen vågner omkring vores 
hytte. Vi laver og sætter 
fuglekasser op.

Birkesaft og 
brændenældesup
pe

27.04.2015 Bål-typer og bævere der tænder
ild.

Begræns nylontøj

04.05.2015 Det rene pip. 
Forberedesesmøde

Fuglesnak og leg

11.05.2015 Fugletur for bæverne ved 
Gundsømagle Sø. 17.30-19.30. 
Forlænget møde. Samkørsel 
arrangeres. 

Indbydelse 
senere. Husk 
madpakke og 
evt. kikkert.

18.05.2015 Vi laver vores egne 
fiskestænger

Materialerne har 
vi

25.05.2015 Pinsedag. Spejder aflyst Intet møde
31.05.2015 Fisketur for hele familien 10-

14.00 samt picnic. Ekstra 
fiskestænger haves.

Søndag. 
Indbydelse 
kommer.

01.06.2015 Vi renser, taler om, tilbereder 
over bål og spiser fisk. 
Vigtigheden af håndvask

Gem lidt appetit 
til lækker fisk fra 
bål

08.06.2015 Spejderopgaver og flag før 
turneringen.  

Vi skal træne 
spejder

14.06.2015 Distriktsturnering med andre 
bævere i Hedeland. 

Søndagsarrange
ment. Indbydelse
kommer.

15.06.2015 Hemmeligt møde med mærke Udlev. - næste 
møde

22.06.2015 Sidste møde før ferien. Der 
laves mad til bæverne og deres 
familier. Mærkeudlev

Indbydelse 
kommer. Vi 
slutter ved bålet.

26+27+28.06.
2015

Bæverlejr i Havdrup – hele 
weekenden. En fantastisk 
oplevelse for alle.

Indbydelse 
kommer. Måske 
juletræs-gratis

10.08.2015 1. møde efter ferien. Omkring 
bålet

Vi bruger bålet

17.08.2015 Forberedelse til sommerfesten 
og leg

Råb, knob + 
uniform

22.08.2015 Sommerfest med årsmærker og 
sjov

Indbydelse 
kommer

Hvis ikke andet er nævnt, foregår bævermøderne fra kl. 17.30 – 
19.00.



Ved væsentlige ændringer i programmet, informeret vi ud på SMS 
eller mail.

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

Husk altid uniform, eller mindst tørklædet. Alle børnene skal have et
drikke-mug i hytten. Uniformsdele med mere kan evt. købes her – 
kontakt Gitte på tlf. 22639919. Selve uniformen er i restordre, da ny
uniform kommer i år. Check www.55nord.dk

Meld 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.

Ved afbud med mere:

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

Spejder link: www.tunespejderne.dk  og  www.spejdernet.dk – søg 
på Tune
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