
Bæverplan 1. Halvår 2021  

 

Dato Aktiviteter Bemærkninger 
04.01.2021   

11.01.2021   
18.01.2021   

25.01.2021   
01.02.2021   

08.02.2021   

14.02.2021   
15.02.2021   

22.02.2021   
01.03.2021 1. bævermøde i år pga. corona 

nedlukning. 
Fødselsdag med kakao og kage mm. for 
vores bæverbamse. (02.03.2020) 

Birk 1 år og derfor er 
der fest. Juletræer 
brændes af. Skrald 
samles samt leg. 

08.03.2021 Magnetisme, balloner og andet 
underligt. 

Fysik som vi ikke 
rigtig forstår. 

15.03.2021 Vi laver ramsløg-pesto og spiser pasta Aftensmaden hos os 

22.03.2021 Chili tema. Frø skal i jorden - vi smager Kun lidt stærkt møde 

29.03.2021 Påskeugen. ”Alt om Æg” Ekstraordinært møde 

05.04.2021 2. påskedag Ingen møde 

12.04.2021 Naturmøde, krible krable, hvad finder vi Skeer kan grave frem 
13.04.2021 Generalforsamling – udskudt 9.marts Indbydelse kommer 

19.04.2021 Vi laver vores egne små både Vi kan selv mrk. 
26.04.2021 Bådebyggeriet fortsætter Test af sødygtighed 

03.05.2021 Byløb / lagkageløb. Kage-ingredienser 
samles, der bygges og der spises. 
Al kasten med kage er forbudt – smil.  

Masser af lagkage. 
Del af vi kan selv 
mærket. 

07.-09.05.2021 Forårsweekend planlagt, men afventer Indbydelse kommer? 

10.05.2021 En vandrestav er mere end en pind Vi laver en stav 
17.05.2021 Natur og fugle i Hedeland. Vi mødes derude. 

Mødestedet kommer. 
24.05.2021 2. pinsedag Ingen bævermøde 



31.05.2021 Geologi møde – sten, vand og 
vandretur. Mødes ved Karlstrup 
Kalkgrav. Forlænget møde 17.30-19.30 

Lav evt. fælleskørsel. 
Del af vi kan selv mrk. 
Husk forlænget møde 

06.06.2021 Distrikt turnering Indbydelse kommer 

07.06.2021 Naturens lyde – vi laver og hører lydene  
14.06.2021 Mad over bål Aftensmaden hos os 

21.06.2021 Afslutning før ferien med tema Vand, ild og sport 
24. -28.07.2021 Distriktslejr på Bornholm – ferielejr 

Ca. 350 deltagere forventes. 
For alle aldersgrupper 
i distriktet. 

09.08.2021 1. møde efter sommerferien Spejderhygge 

August/september Vores sommerfest – dato ikke fastsat Indbydelse kommer 

 

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 frem til ferien kun 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 pynter på tørklædet og det er noget børnene går meget højt op i. 

 

Ved afbud med mere: 

Karsten 26836569 (gerne som sms) 

 

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

 

http://www.tunespejderne.dk/
http://www.spejdernet.dk/
http://sps.spejdernet.dk/korps/gruppeservice/Clipart/01%20-%20Bæver/baevere_stamme_MaikenNysom.jpg

