Ledere:
Mette Steen, Otterup Bakker 13, 9520 Skørping
Telefon: 2197 9207, mail: broensteen@gmail.com
Erik Nielsen, Gyvelvej 12, Rebild, 9520 Skørping
Telefon: 2289 7454, mail: cabalzar-nielsen@hotmail.com

VELKOMMEN TIL
MIKROSPEJDER I SKØRPING
GRUPPEN

Møder:
Alle møderne finder sted om mandagen fra kl.
17.30 - 18.45 i og omkring gruppens hytte
(Hanebakken, Petersmindevej 73, 9520 Skørping).
For at sige ordentligt goddag og farvel indledes
og afsluttes hvert møde med flaghejsning/nedtagning af flag og fælles sang.
Som forældre er man naturligvis meget velkommen til at deltage i et af de første møder,
så man kan få en fornemmelse af spejderlivet.

Program for 2. halvår 2017:
Dato

Emne

August
14.

Fælles oprykning sammen med minier og juniorer. OBS: I forhold til
det normale mødetidspunkt starter og slutter mødet 15 minutter
senere – dvs. mødetid kl. 17.45 – 19.00.

21.

”Ryste-sammen” legemøde

28.

Sporløb rundt på spejdergrunden + bål

September

Påklædning:
Da alle møderne er planlagt til at foregå udendørs, skal alle, der deltager,
have påklædning på efter vejret.

Kontingent:
Som ny spejder har man 3 møder til at finde ud af, om spejderlivet er noget
for en. Herefter skal der afleveres en indmeldelse og betales kontingent.
Det koster kr. 440 pr. halvår pr. spejder.
På diverse ture og lejre skal der betales et beløb for deltagelse. Prisen er
afhængig af længden og størrelsen af lejren/turen.

4.

Inddeling i patruljer

11.

Tørklædering

17.

Travetur med resten af gruppen (info + tilmelding udsendes særskilt)

18.

Intet møde pga. traveturen om søndagen

25.

Forløbsmærke: Natur - basis

Oktober
2.

Forløbsmærke: Natur - basis

9.

Forløbsmærke: Natur - basis

Alder og forventninger:

16.

Intet møde pga. efterårsferien

Mikrospejder er for børn, der går i 0. og 1. klasse.
Vi arbejder ud fra DDS’ værdigrundlag og planlægger aktiviteterne efter
dette, men selvfølgelig med øje for, hvad aldersgruppen har brug for.
Vi arbejder i patruljer, som er en gruppe af børn, ud fra principperne om
”børn leder børn” og ”learning by doing”.

23.

Forløbsmærke: Natur - basis

30.

Forløbsmærke: Natur - basis

Ledere:
Der er knyttet to ledere til mikrogrenen og én fast hjælpeleder. Det
tilstræbes, at alle tre ledere er med til alle møder. Alle har mangeårig erfaring
med spejderarbejdet.
Navne, adresser, telefonnumre og mailadresser står på bagsiden af denne
folder.

November
4. - 5.

Overnatning i Hanebakkehytten (info + tilmelding udsendes særskilt)

6.

Intet møde pga. overnatning i hytten

13.

Færdighedsmærke: Kniv (for nye) + øvrige ”snitteopgaver”

20.

Færdighedsmærke: Kniv (for nye) + øvrige ”snitteopgaver”

27.

Juleafslutning

Som det fremgår af programmet, er der ingen spejdermøder i december, da
erfaringen viser, at fremmødet denne måned er meget begrænset.

