Program for august til december
2016
Micro - Mini
10. august

Første møde efter sommerferie
Vi snakker om mødeknap, ændringer og hvad der skal ske det næste
halve år og så skal vi lege.

17. august

Vi starter op med at tage mærket ”Kultur og samfund”
Vi skal på besøg på Ringe Museum. Så vi mødes kl. 18:30 på pladsen
foran kirken ved springvandet og går tilbage til spejderhytten.

21. august

100 Års jubilæum
Denne søndag holder vi åbent hus fra kl. 13 - 16 for at fejre at det er 100
år siden at vi startede som spejder i Ringe.
For at opnå mærket ”Kultur og samfund” er det nødvendigt, at man
møder op til enten dette arrangement eller et oprykningsaftenen,
da der indgår begivenheder i mærket.

24. august

Vi forsætter med mærket ”Kultur og samfund”
Vi mødes på torvet i Ringe ved springvandet. Her skal vi ud og lege
turister og finde rundt. Vi slutter af i egen hytte igen.

31. august

Vi starter mærket ”Kniv”
Her skal vi begynde at taget mærket kniv, da der sikket er kommet nye
til, og til dem, der har dette, finder vi noget andet spændende.

7. september

Oprykningsaften
Nærmer information følger men reservere datoen.

14. september

Vi forsætter med mærket ”Kultur og samfund”
Vi skal høre om Sct. Georg og dragen. Og færdiggøre mærket.

17 - 18. september

Min første overnatning

Se invitation enten på hjemmeside eller udleveret papir.
21. september

Vi starter med mærket ”Bål”
Vi skal nu lære om bål typer og hvad de bruges til.
Snitte spåner og lære om sikkerhed.

28. september

Arbejdsaften
Her glæder vi os til at se jer sammen med jeres forældre, for vi
skal have ryddet op og gjort fint, så skynd jer, at sætte kryds i
kalenderen.
PS. Der er noget for en hver, så fat en klud, spade, saks mm.

5. oktober

Vi forsætter med mærket ”Bål” og starter ”Økse” mærket op
Vi forsætter med bål og kigger også på økse mærket, så vi kan
lave nogle andre slags spåner.

12. oktober

Vi afslutte mærkerne ”Bål, Økse og kniv”
Vi forsætter med bål, økse og kniv og får mærker når vi slutter af.

19. oktober

Efterårsferie

Der er ingen spejder men vi lader op til at være sammen igen.
26. oktober

Vi starter på orientering
Vi går på Tingagerskolen og leger med orienteringer.

2. november

Vi skal på løb på Tingagerskolen

9. november

Vi starter på kommunikation
Hvordan kan vi kommunikere uden ord og på tværs af sprog.
Morsekoder, Flip/flap eller nip/ nap, Turguide.

16. november

Vi forsætter med kommunikation

23. november

Vi kigger på forskellige mål
Vi skal kigge på vores personlig mål.
Hvor mange skridt er en 1m, hvor langt er der fra den ene ende af
huset til den anden og meget mere.

23 - 25. november

Juletur med overnatning
Invitation kommer senere, men skynd jer at reservere datoen.

30. november

Forskellige lege
Ikke røre jord udenfor. Hvor lang en bane kan vi lave?

7. december

Mørke løb

Husk lommelygterne
14. december

Juleafslutning
Nærmere info følger.

21. december

Juleferie
Vi ses igen den 4. januar 2017

Annette
Tlf. 31 23 80 37

