Bæverprogram
Skivehus Gruppe

Efterår 2021

August
Ti. d. 24

Mærket ”Udforsker”. Vi udforsker den
mørke skov. Husk lommelygte. Mødet
starter og slutter for enden af Dr. Louisesvej (kolonihaverne ved Krabbesholm
Skov).

Fr. d. 29.

Børnekulturnat i Skive. Se deres program.
Tag din uniform på og besøg gruppens
post sammen med dine forældre.

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. Bæverne skal opleve glæden ved sund og velsmagende mad og kunne kende forskel på
sunde og usunde madvarer, så de bliver
bevidste om de valg, de foretager.

Ti. d. 31

Ti. d. 26.

Mærket ”Madeventyr”. Kartoffeltur til
Hagens Mølle. Mødet starter og slutter på
adressen ”Furvej 31”.

September

Ti. d. 7.

Naturens Dag - ”Den eventyrlige natur”

Lør. d. 11.

Bæverturnering med temaet ”Safari”. Der
kommer en turseddel.

November
Ti. d. 2.

Lø. d. 6. - søn. Mærket ”Udforsker”. Hyttetur. Der komd. 7.
mer en turseddel.
Ti. d. 9.

Aflyst pga. tur.

Ti. d. 16.

Båltænding. Lære at tænde et bål.

Ti. d. 23.

Julehygge med bål

Fr. d. 26.

Natorienteringsløb for hele Skivehus
Gruppe. Der kommer en turseddel

Ti. d. 30.

Aflyst. Se nedenfor.

For hele distriktet.

Ti. d. 14.

Mærket ”Madeventyr”. Besøge Lyby Æbleplantage. Mødet starter og slutter på
adressen Lybymøllevej 2, Lyby Strand

TI. d. 21.

Mærket ”Madeventyr”. Æbler på bål.

Ti. d. 28.

Mærket ”Madeventyr”. Tag mor/far med
til spejder. Chips på trangia.

Ti. d. 12.

December
On. d. 1.

Juleafslutning i kirken for hele familien.
Der kommer en invitation.

Juleferie

Januar

Oktober
Ti. d. 5.

Mærket ”Udforsker”. Refleksløb i mørket.

Vi snitter. Du kan låne en dolk, men må
også gerne selv medbringe.
Vi starter på mærket ”Udforsker” og skal
på cykeltur. VIGTIGT: Medbring cykel og
cykelhjelm.
Formål med mærket ”Udforsker”:
Formålet med mærket er, at bæverne bliver vant til at tage på ture med eller uden
overnatning.

Ti. d. 4.

Første møde efter ferien.

Vi mødes kl. 18.00-19.00 ved Vindevej 48B, hvis ikke der
står andet. En leder henter og aflevere bæverne oppe
ved Vindevej, da vi ikke har plads til mange biler ved
hytten.
Husk altid tøj efter vejret samt en lommelygte i de mørke
måneder.
May 23 92 33 97, Maren 23 72 72 20, Jens 61 37 24 30
Louise R. 22 47 84 34, Michael 61 71 88 69

Ti. d. 19.

Efterårsferie

