
Bæverplan 2. Halvår 2019

Dato Aktiviteter Bemærkninger
26.08.2019 Åben hus for nye bævere m. aktiviteter Indbydelser på FB
02.09.2019 Vi bygger hule. Bævere elsker huler
09.09.2019 Hvad er vi gode til Mærke: Superhelte
16.09.2019 Motoriske bevægelser – balance mm. Mærke: Superhelte
23.09.2019 Mad over bål – et fuldt måltid Ingen mad hjemme
30.09.2019 Underholdning / indslag indøves Før Fællesmiddagen
07.10.2019 Fællesspisning for bæverne og deres 

familier.
Indbydelse kommer

14.10.2019 Efterårsferie  derfor ingen møde Ingen møde
21.10.2019 Vi laver drager  som kan fyve Mærke : Jeg kan selv
28.10.2019 Refeks-  og skateløb – sommertid slut Vigtigt med en lygte
01.- 02..11.2019 Optagelsesmøde i Hyten med 

overnatning. Optagelsesmærke+
Bæverdæmning- mrk. 
Indbydelse kommer

04.11.2019 Drager fortsat og opsætning Vi håber på lidt vind
11.11.2019 1. hjælp på bæverplan. Mærket : Jeg kan selv
15.- 17.11.2019 Efterårsweekend for hele Tune rruppe Indbydelse kommer
18.11.2019 Bævermødet afyst pga. weekenden
25.11.2019 1. hjælp på bæverplan med situationer Mærke : Jeg kan selv
02.12.2019 Vi skal lave vores egne knive i træ Mærke : Jeg kan selv
09.12.2019 Musikmøde – rytmisk støj Vi prøver om…..
16.12.2019 Anderledes juleafslutning- spejderfacon rave under 20kr med
23.12.2019 Juleferie  derfor ingen møde
30.12.2019 Juleferie  derfor ingen møde
06.01.2020 1. møde efter ferien. Brænd juletræer

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.
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Husk altid uniform  eller mindst tørklædet. Uniformsdele med mere kan evt. købes i 
Hyten med 10  – kontakt rite på tlf. 22639919. Kan også købes hos 55nord.dk

Meld afud  hvis barnet ikke kommer. Vi kan godt fnde på at nulstille antallet af 
opmødte dage  men først efter advarsler. Der skal 25 møder til at udløse en stjerne  
til at pynte på tørklædet og det er noget børnene går meget højt op i.

Ved afud med mere:

Karsten 26836569 (gerne som sms)

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