
Tune Gruppe
Bæverplan 2. halvår 2018

13.08.18 1. møde. Snobrød og træk i borddug under servicen Kan vi redde glas og tallerkner ?
20.08.18 Besøg af ulveleder. Opstllingg uniformg fag og råb
25.08.18 Tune Gruppes sommerfest Indbydelse kommer
27.08.18 Vi laver fakler af stofstrimler og stearin
03.09.18 Leg med ild. Tændstkkerg stålg fint og lille bål
10.09.18 Bæverdammen og bæverdæmning Vi bygger en mini bæverbolig
17.09.18 Fortsat med dyrene omkring bæverdammen
24.09.18 Der laves tørklæderinge i træ med dekoratoner
01.10.18 Vi laver og spiser suppe kogt på en sten og et søm Start på eventyrmærket
08.10.18 Eventyrløb. Find poster og gæt eventyret. Historie Eventyrmærket
15.10.18 Efterårsferie – ingen møde
22.10.18 Fællesmiddag for bæverne og deres familier Indbydelse kommer. Slut 19.30
29.10.18 Refeks- og skateløb på sterne i Tune. Husk lygter og varmt tøj
02.-04.11.18 Efterårs weekend for  ele Tune Gruppe Indbydelse kommer
05.11.18 Bævermødet afyst pga. af efterårsweekenden
12.11.18 Eventyrmærke fortsat. Historie og skuespil
16.+17.11.18 Bæveroptagelse i spejder yten. Overnatning Indbydelse kommer
19.11.18 Kirkemærket. Besøg i spejder yten
26.11.18 Kirkemærket. Vi mødes ved Tune Kirke Varmt tøj og lygter
03.12.18 Vi læser kort og fnder skat. Kompas og orientering Varmt tøj og lygter
10.12.18 Kemi og fysikmøde på bæverplan. Kun lidt farligt
17.12.18 Juleafslutning. Anderledes Gaveudveksling Medbring lille gave ca. 20 kr.
24.12.18 Juleaften – ingen møde selvfølgelig
31.12.18 Nytårs aften – ingen møde selvfølgelig
07.01.19 1. møde i det nye år. Julen brændes af. STORT bål.

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

Bæverplanen er kun vejledende og der kan ske ændringer. Væsentlige ændringerg vil blive 
informeret ud tl forældre og børn på skriftg muligvis som sms.

Husk altd at klæde børnene på efter vejretg da der ved næsten alle møderne er udetd.

Husk altd uniform og tørklæde. Uniformsdele og andet kan købes gennem  yten – kontakt Gite 
på tlf. 4613-9919 eller mobil 2263-9919

Det er vigtgt at melde afudg  vis barnet ikke kommer. Vi kan godt fnde på at nulstlle antallet af 
mødedageg men først efter advarsler. Der skal 25 møder tl at udløse en stjerne og det er noget 
børnene går meget  øjt op i. Husk derfor at melde afud.

Ved afud med mere:
En edsleder Karsteng telefon 2683-6569 (gerne som sms)
Mail: krog.tune@post.tele.dk



Øvrige bæverledere er Linda og Bo

I særlige situatoner kan vi bede forældregruppen om  jælp tl møder eller arrangementerg da vi 
kan  ave frafaldg eller  ave situatoner der kræver ekstra  ænder.

Tune Gruppes  jemmeside: www.tunespejderne.dk 
Der er også informaton at  ente på www.spejdernet.dk – søg evt. på Tune.
Billeder og andet kan ses på Facebook. Søg KFUM-spejderne i Tune

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

