
Tune Gruppe

Bæverplan 2. halvår 2017

28.08 Ingen møde Aflyst pga.. ledemma.ngel
04.09 Hvom humtgt  mrændem et telt
11.09 Vi la.vem tømklrædeminge i tmræ
18.09 Vi ska.l la.ve fa.klem med stea.min
25.09 Lræm a.t  ygge og trænde  ål
02.10 Ela.stkmøde med ela.stkpistolem
09.10 Frællesmidda.g fom hele fa.milien Ind ydelse udsendes
16.10 Eftemåmsfemie Spejdemmøde a.flyst
23.10 1. hjrælp fom de mindste
30.10 Reflekslø  på Tuunes stem. La.ve mefleks mikkem Husk en lygte
3 - 5.10 Eftemåmsweekend fom hele Tuune rmuppe Se ind ydelsen
06.10 Mødet a.flyst pga.. weekendlejmen
13.11 Ma.d ovem  ål – et fuldt måltd Kom sulten tl spejdem
17.+18.11 Opta.gelses cememoni i Hyten Ovemna.tning. Ind ydelse på vej
20.11 Kemifomsøg på  rævempla.n Nræsten ufa.mligt ;-))) sprændende
27.11 Vi ska.l lræme a.f sy mræmkem på unifommen Mindme ka.n gøme det - smilem
04.12 Brævemda.mmen og a.ndme dym
11.12 Brævemda.mmen fomtsa.t
18.12 Andemledes julea.fslutning
08.01 1. møde eftem nytåmet, måske stomt juletmræs ål Nyt pmogma.m

Hvis ikke a.ndet em nrævnt, fomegåm  rævemmødemne fma. kl. 17.30 – 19.00.

Brævempla.nen em kun vejledende og dem ka.n ske rændmingem. Vræsentlige rændmingem, vil  live 
infommemet ud tl fomrældme og  ømn på skmift, muligvis som sms.

Husk a.ltd a.t klræde  ømnene på eftem vejmet, da. dem ved nræsten a.lle mødemne em udetd.

Husk a.ltd unifomm og tømklræde . Unnifommsdele og a.ndet ka.n kø es i hyten – konta.kt rite på tlf. 
4613-9919 ellem mo il 2263-9919

Det em vigtgt a.t melde a.fud, hvis  a.mnet ikke kommem. Vi ka.n godt fnde på a.t nulstlle a.nta.llet a.f 
opmødte da.ge, men fømst eftem a.dva.mslem. Dem ska.l 25 mødem tl a.t udløse en stjemne og det em 
noget  ømnene gåm meget højt op i. Husk demfom a.t melde a.fud.

Ved a.fud med meme:
Ka.msten 2683-6569 (gemne som sms)

Tuunespejdemnes hjemmeside: www.tunespejdemne.dk 
Dem em også infomma.ton a.t hente på www.spejdemnet.dk – søg på Tuune.
Billedem og a.ndet ka.n ses på fa.ce ook. Søg KFUnM-spejdemne i Tuune

http://www.tunespejderne.dk/
http://www.spejdernet.dk/

