
Bæverplan 1. Halvår 2016

Dato Aktiviteter Bemærkninger
04.01.2016 Elastikpistoler - elastikleg Er afviklet
11.01.2016 Vi futter juletræer af. Meget stort bål Er afviklet
18.01.2016 Hjemmelavet flødeis i sneen og salt Er afviklet
25.01.2016 Om fugle. Vi laver fuglekasser Naturmrk. Er afviket
01.02.2016 Hvordan fælder bæveren og vi træer Lille træ fældes
07.02.2016 Fastelavn ved Menighedscentret Se indbydelse
08.02.2016 Vi begynder på superhelte mærket Alle er superhelte
15.02.2016 Fællesmiddag for bæverne og deres 

forældre og søskende. Før ferien-mad
Indbydelse kommer.
Gratis

22.02.2016 Vinterferie og spejderfri
29.02.2016 Chili møde. Vi smager og sår chili En lidt hot oplevelse
07.03.2016 Bål og opsætning af fuglekasser Del af Naturmrk.
14.03.2016 Gruppemøde for Tune Gruppe og 

forældre. Bæverne bliver aktiveret 
under mødet. 17.30 til senest 19.30

Indbydelse kommer. 
Mad inden mødet til 
deltagerne + spejdere

21.03.2016 Påskeferie, ingen bævermøde
28.03.2016 2. påskedag. Ingen bævermøde
04.04.2016 Mere superhelte – træning.
08.-10.04.2016 Forårs weekendlejr i 3 dage Indbydelse kommer

Gratis deltagelse
11.04.2016 Bævermødet aflyst pga. forårslejren
18.04.2016 Naturen vågner og vi smager på den Birkesaft/brændnæld
23.04.2016 Sct. Georg arrangement Mere senere
25.04.2016 Vi lære om bålet og tænder selv Del af naturmrk. 
02.05.2016 Vi holder mødet i Hedeland. Vi mødes 

på P-pladsen overfor Rendebjergvej.
Del af naturmrk.  Den 
nyudsprunger skov

09.05.2016 Lagkageløb. Saml ind, byg op og spis Gem lidt kageappetit 
16.05.2016 2. pinsedag derfor ingen bævermøde
23.05.2016 Vi laver vores egne fiskestænger
29.05.2016 Fisketur for hele familien i Hedeland. 

Søndag. Fra kl. 10 – 14. 
Indbydelse kommer. 
Alt fiskeudstyr haves

30.05.2016 Dette bliver mødet hvor alt går i fisk Fisk renses og spises
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06.06.2016 Grene – hvad kan de bruges til Pilefløjter, buer mm.
12.06.2016 Distriktsturnering Indbydelse kommer
13.06.2016 Sport og bevægelse dyrkes – tv-sport er 

for de dovne/voksne
Så skal pulsen op og 
der skal svedes.

20.06.2016 Sidste møde før ferien – en sjov dag Vi kan blive våde
Uge 26 Roskildefestival. Frivilligt arbejde for 

voksne en mulighed. Betaling er en RF-
billet og støtte til Tune Gruppe.

Mere senere.
Reserver gerne tiden 
– P-vagt er hyggelig

08.08.2016 Spejderopstart efter ferien Leg, bål og hygge
15.08.2016 Knob, flagrejsning og opstilling Spejdertraditioner
22.08.2016 Mad over bålet/ilden –  lækkert møde Et helt måltid
27.08.2016 Sommerfest og oprykning Indbydelse kommer

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

Ved væsentlige ændringer i programmet, informerer 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. 
Uniform og spejdergrej kan også købes på netsiden 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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