
Bæverplan 1. Halvår 2020

Dato Aktiviteter Bemærkninger
06.01.2020 Vi brænder juletræer af
13.01.20201 Vi sliber træ og maler træ og sten
20.01.2020 Bål med overraskelser – bålchips Flere slags
27.01.2020 Samarbejdslege og fantasi Der var engang mrk.
03.02.2020 Samarbejdslege og fantasi Der var engang mrk.
10.02.2020 Fællesspisning for forældre, søskende, 

bedsteforældre og bævere 
Indbydelse kommer

17.02.2020 Ingen møde, vinterferie
23.02.2020 Fastelavn i menighedscentret Indbydelse kommer
24.02.2020 Kimsleg. Følg snoren og husk det du så Der var engang mrk.
02.03.2020 Fødselsdagsfest med sang og dåb for 

vores nye bæverbamse
Kage og kakao som 
ved børnefødselsdag

09.03.2020 Generalforsamling med mad til alle Stadig bævermøde
16.03.2020 Chili møde – vi smager og lader det gro Sjovt og stærkt møde
23.03.2020 Vi laver ramsløgs pesto og smager 
30.03.2020 Dragerne skal op at fyve. Sommertid Alle har/får en drage
06.04.2020 Forårsbyløb med udfordringer Mrk. udforsker
13.04.2020 Peter Pan og Ønskeøen-forberededelse Før bæverweekenden
17.-19.04 2020 Distriktets bæverweekend Indbydelse kommer
20.04.2020 Afyst møde pga. distriktsweekenden
27.04.2020 Lagkageløb. Saml ind, byg op og spis Mødet går i kage
01.-03.05.2020 Forårslejr for Tune Gruppe
04.05.2020 Bævermødet afyst pga. af lejren
11.05.2020 Vi laver små både som kan sejle
17.05.2020 Distriktsturnering for bævere og ulve Indbydelse kommer
18.05.2020 Både som kan sejle fortsat
25.05.2020 Fysik og kemi møde sammen med 

Jyllinge bæverne.
Sjove aktiviteter med 
vand og kemi. Ufarligt

02.06.2020 Træer og deres brug. 
07.06.2020 Til Jyllinge, strandrens, sejle hjemme-

lavede både og måske i 
klatretårn

Indbydelse kommer,
Til dete søndags 
arrangement.
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08.06.2020 Vi holder skovtur/møde i Hedeland Tid og sted kommer
15.06.2020 Mad over bål – Linda og Bo er kreative
22.06.2020 Afslutning før ferien med temaet vand, 

ild eller begge dele.
Våde eller ”brændte” 
børn kan forventes

25.-29.07.2020 Spejderlejr på Bornholm Indbydelse kommer
10.08.2020 Første møde efer ferien. Leg og hygge Vejret bestemmer

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 efer vejret, da der ved alle møderne er udetid.

Husk altid uniform, eller mindst tørklædet. Uniformsdele med mere kan evt. købes i 
Hyten med 10  – kontakt Gite 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 efer advarsler. Der skal 25 møder til at udløse en stjerne  
som pynter 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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