
Bæverprogram  

Efterår 2019  

August  

Ti. d. 27 Opstartsmøde. Vi starter på mærket 

”Madeventyr”. Skumfiduser på bål. 

Formål med mærket ”Madeventyr”:      

Madens duft, smag og udseende fortæller 

historier og lokker til nye oplevelser.  Bæ-

verne skal opleve glæden ved sund og vel-

smagende mad og kunne kende forskel på 

sunde og usunde madvarer, så de bliver 

bevidste om de valg, de foretager. 

September  

Ti. d. 3. Naturens Dag - ”Mærk naturen” 

Ti. d. 10. Mærket ”Madeventyr”. Besøge Lyby Æble-

plantage. Mødet starter og slutter på 

adressen Lybymøllevej 2, Lyby Strand 

TI. d. 17. Mærket ”Madeventyr”. Æbler på bål. 

Ti. d. 24. Mærket ”Madeventyr”. Tag mor/far med 

til spejder. Chips på trangia. 

On. d. 25. Afskedsreception for Kirsten Yde og Søren 

Yde. Der kommer en invitation. 

Oktober  

Ti. d. 1. Vi starter på mærket ”Udforsker”. Bonde-

gårdsbesøg. Mødet starter og slutter på 

adressen Intrupvej 2, Lyby 

 Formål med mærket ”Udforsker”:          

Formålet med mærket er, at bæverne bli-

ver vant til at tage på ture med eller uden 

overnatning. 

Fr. d. 4.  Børnekulturnat i Skive. Se deres program. 

Tag din uniform på og besøg gruppens 

post sammen med dine forældre. 

Ti. d. 8 Mærket ”Udforsker”. Vi skal på udforsker-

løb i nærområdet. 

Ti. d. 15. Efterårsferie 

Ti. d. 22. Mærket ”Udforsker”. Vi besøger bæverne 

i Bruddal. Mødet starter og slutter Lundø-

vej 108B og er fra klokken 17.00-18.30. 

Lø. d. 26. til 

sø. d. 27. 

Hyttetur for bævere. Der kommer en tur-

seddel. 

Ti. d. 29. Aflyst pga. tur 

  

November  

Ti. d. 5. Mærket ”Udforsker”. Vi udforsker den 

mørke skov. Husk lommelygte. Mødet 

starter og slutter for enden af Dr. Loui-

sesvej (kolonihaverne ved Krabbesholm 

Skov). 

Ti. d. 12.  Snitte med dolke og lære at tænde et bål/

GPS-løb (vi deler os i 2 hold) 

TI. d. 19. Snitte med dolke og lære at tænde et bål/

GPS-løb (vi bytter) 

Ti. d. 26. Julehygge. Havregrynskugler. Medbring 

gerne en lille kagedåse eller anden behol-

der. 

December  

Ti. d. 3. Aflyst. Se nedenfor.  

On. d. 4. Juleafslutning i kirken for hele familien. 

Der kommer en invitation. 

Juleferie  

 

 

Januar  

Ti. d. 7. Første møde efter ferien. 

May 23 92 33 97, Søren 25 21 88 35  

Louise: 28 19 12 69, Viktor: 23 88 81 37 

Skivehus Gruppe 

Vi mødes kl. 18.00-19.00 ved Friluftshuset i Resen Multi-

park, hvis ikke der står andet. 

Husk altid tøj efter vejret samt en lommelygte i de mørke 

måneder. 


