Kære Mini- og mikrospejdere og forældre

Spejdermøder: Programmet er vejledende, da vi nok vil rykke lidt rundt ift. vejr, lys og
stemning, men som udgangspunkt arbejder vi ud fra vedlagte program for den kommende
periode. I den mørke tid, må I gerne medbringe en lommelygte til møderne, og selvfølgelig altid
vejrrelevant overtøj og sko, samt vær opmærksom på, at vi laver bål, kravler i træer mv. så
pænt tøj er ikke et hit!
I skal også altid huske jeres tørklæde, som kan købes for 75 kr. i klubhuset og for 150 kr. får
man også en T-shirt med i købet. Uniform, bælte mv. kan købes i Spejder-Sport. Hvis man ikke
har tørklæde på til et møde, skal man tage flødeboller med til alle mikroerne til næste møde!

Afslutning på mødet: Til slut siger finder vi i fællesskab ugens mikro (den, som har bidraget
særligt positivt til mødet og til fællesskabet). Derpå siger vi tak for i dag i stående rundkreds,
imens vi synger:
Spejdersangen:

”En mini-mikro det er en spejder, der leger og tager på tur

Er modig, en rigtig fighter, der passer på vor natur
En god kammerat, der hjælper, humøret er altid i top
En spejder fra Klarup Gruppe er stærk, giver aldrig op!”

Ture og aktiviteter: Ved tilstrækkelig tilmelding tager vi på diverse lejre, gruppeture, ture og
løb i løbet af året. Se mere om kommende aktiviteter på vores website og Facebook.
Forældrehjælp: Vi står ofte og mangler hænder, så I må melde jer som medhjælpere til
møderne, samt afløse os i tilfælde af sygdom/ferie mv. På ture og løb har vi også brug for
forældrehjælp: madtanter/onkler, opbygning af teltlejre, oprydning, løb, brænde osv. Al hjælp
er værdsat. Jo mere vi hjælper hinanden, desto sjovere er det, at være spejder!
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MINI-MIKRO-PROGRAM

2020

Med forbehold for løbende ændringer:

05/10-2020:

Sav og kniv

12/10-2020:

Ikke spejder - efterårsferie

19/10-2020:

Årets gang - efterår

26/10-2020:

Lejrbål

02/11-2020:

Knob og kniv

09/11-2020:

Knob og kniv

16/11-2020:

Koder

23/11-2020:

Lejrbål

30/11-2020:

Koder

07/12-2020:

Koder

14/12-2020:

Juleafslutning evt. med bål

21/12-2020:

Juleferie

28/12-2020:

Juleferie

04/01-2020:

Nytårsbål

Vel mødt og spejderHEJ fra
Heidi, Søren og Therese (leder assistent)
Kontakt: tlf. 61 65 65 67 (Heidi, helst kun sms i dagtimerne)
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