
Bæverplan 2. Halvår 2020

Dato Aktiviteter Bemærkninger
10.08.2020 Leg og hygge. Vejret bestemmer 1. møde eft. ferie
17.08.2020 Sketch træning, uniform, flag, knob
21.+22. 08.2020 Sommerfest med vores sketch Indbydelse er ude
24.08.2020 Mad over bål – et fuldt måltid Vi spiser bålmad
31.08.2020 Kemi og fysikmøde – spændende Ufarligt for børnene

Udforsker mærke
07.09.2020 Kortlæsning, kompas og verdenshjørner Udforsker mærke
14.09.2020 Vi arbejder i træ og lærer om træer En træ ting med hjem
21.09.2020 Der laves fakler og steges chips Stearin-stænk mulig
28.09.2020 Høstmøde – vi kan bruge nogle æbler Smag og leg
05.10.2020 Fællesspisning for bæver, forældre m.fl.

Møde 17.30-19.30, måske slut før.
Indbydelse kommer
Forlænget møde

12.10.2020 Efterårsferie Ingen møde
19.10.2020 Kirkemærke møde. Tune Kirke. Normal 

mødetid og mødelængde.
Vi mødes ved kirken
Kirke mærke

23.-24.10.2020 Optagelses weekend. Fredag-lørdag
Optagelses- og Bæverdammen mærke

Indbydelse senere 2 
mærker. Ovennatning

26.10.2020 Refleksløb i byen. Tema med eventyr Husk lygten
Eventyr mærket

02.11.2020 Der koges god suppe. Kun smagsprøver Eventyrmærket
09.11.2020 Historier bordet rundt Eventyrmærk slut
13.-15.11.2020 Efterårsweekend for hele Tune Gruppe Indbydelse kommer

Udforsker mærke
16.11.2020 Ingen møde - lederne holder en fridag Ingen bævermøde
23.11.2020 Kirkemøde ved Menighedscentret Kirkemærket fortsat
28.-29.11 2020 Juletræsweekend med mange 

aktiviteter. Overnatning i Hytten.
Indbydelse kommer
Slut, Udforsker Mrk.

30.11.2020 Ingen bævermøde – lederfridag Ingen møde
07.12.2020 Kirkemøde i Spejderhytten Kirkemærke slut
14.12.2020 Anderledes juleafslutning Gave med, ca. 20 kr
21.12.2020 Juleferie Ingen møde
28.12.2020 Juleferie Ingen møde
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04.01.2021 1. møde efter juleferien. Stort bål Vi brænder julen af

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.

Husk altid uniform, eller mindst tørklædet. Uniformsdele med mere kan evt. købes i 
Hytten med 10% – kontakt Gitte på tlf. 22639919. Kan også købes hos 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, 
som kan pynte på tørklædet. Det er noget børnene går meget højt op i.

Ved afbud med mere:

Karsten 26836569 (gerne som sms)
Mail: krog.tune@post.tele.dk

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