
Bæverplan 1. Halvår 2017

Dato Aktiviteter Bemærkninger
02.01.2017 Juleferie Ingen møde
09.01.2017 Vi futter juletræer af. Meget stort bål Er afviklet – fantastisk
16.01.2017 Samarbejdsleg omkring bordet Mest indendørs
23.01.2017 Hjemmelavet is i sne og salt - måske Måske bruges fryser
30.01.2017 Løb – opgaver med kæmpe puzzlespil Find og saml brikker
06.02.2017 Madteknik, krydderier og sjove snobrød Mad-eventyr mærket
13.02.2017 Fællesmiddag for hele familien. 

Bæverlederne laver maden
Indbydelse kommer 
til en god aften.

20.02.2017 Vinterferie Ingen møde
26.02.2017 Fastelavn ved Menighedscentret Indbydelse kommer
27.02.2017 Samarbejde – følg snoren og husk Kimsleg/huskeleg
06.03.2017 Gruppemøde/generalforsamling med 

spisning og næsten alm. bævermøde
Invitation kommer

13.03.2017 Heidi holder et hemmeligt møde. Kun 
Heidi ved hvad der skal ske.

Forældrehjælp 
ønskes.

20.03.2017 Musikmøde med en musiker udefra Start på musikmærke
27.03.2017 Vi laver og prøver instrumenter Musikmærke
03.04.2017 Vi laver egen musik og synger til Musikmærke
10.04.2017 Hyggemøde selv om der er skoleferie Sjov med æg
17.04.2017 Påskeferie Mødet aflyst
21.-23.04.2017 Bæverweekend 3 dage. Tema: Drager Indbydelse kommer
24.04.2017 Aflyst møde pga. bæverweekenden Pause for lederne
01.05.2017 Lagkageløb. Opgaver løses, kager laves, 

kager spises, men hvad med resterne ?
Tøjvask efter mødet 
må forventes - smil

05.-07.05.2017 Forårsweekend med Tune Gruppe Indbydelse kommer
08.05.2017 Mødet aflyst pga. forårsweekenden Trætte ledere/børn
15.05.2017 Sangfuglene er kommet. Vi mødes ved 

P-plads/rød port for enden af 
Rendebjergvej.

Fugletur i Hedeland.
Medbring gerne 
kikkert.

22.05.2017 Vi laver fiskestænger til fisketuren. Materialer haves
29.05.2017 Pinsefrokost. Vi laver maden, dækker 

bord og spiser. Mødet 2 timer fra 17.00
Vi spiser på mødet. 
Mad-eventyr mærket
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05.06.2017 Pinse og Grundlovsdag Mødet aflyst
11.06.2017 Distriktsturnering. Mød andre bævere Mere info senere
12.06.2017 Fisketur i Hedeland for hele familien.

+2 timers møde – tag aftensmaden med
Mere info. senere

19.06.2017 Afslutning før ferien med sportsstævne Atletik m. redskaber
07.08.2017 1. møde efter ferien. Hygge med bål. Blid opstart
14.08.2017 Planlægges senere
21.08.2017 Planlægges senere
26.08.2017 Sommerfest ved Tune Gruppe Afsæt dagen

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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