Efterår 2020

Mødekalender for Mini’erne:
Har du spørgsmål så kontakt:
Katrine på mobil 23325240 / mail: katrineherfoelgespejderne@gmail.com
Loui på mobil 31228752 / mail: louibdj@gmail.com
Dato:
10-08-20
14-08-20
17-08-20
24-08-20
31-08-20
07-09-20

Aktivitet:
Forældremøde
Oprykning
Samarbejde
Samarbejde
Opstart af 12x5 km
Selvstændig

12-09-20
14-09-20
21-09-20

Hytte-dag
Selvstændig
Spejderhjælpsuge

26-09-20
26-09-20

Herfølge-dag
Overnatning

28-09-20
05-10-20
12-10-20
19-10-20
26-10-20
02-11-20
09-11-20
16-11-20
21-11-20
23-11-20

Selvstændig
Natur tjek
Efterårsferie
Natur tjek
Natur tjek
S-mores
S-mores
Appelsin Lygter
Juletræsfældning
Salg af grønne
lodsedler i Herfølge
Salg af grønne
lodsedler i Køge
Juletræssalg
Juletræssalg
5 km gåtur
Julehygge
Julestue

30-11-20
05-12-20
06-12-20
07-12-20
14-12-20
19-12-20

Bemærkning
Forældremøde for miniernes forældre.
Overnatning med årets oprykning
Vi øver os i at samarbejde med de andre mini spejdere
Vi øver os i at samarbejde med de andre mini spejdere
Vi mødes ved Herfølge skole kl 17:00 og går 5 km
Rygsæk - børnene skal have deres rygsæk med indeholdende de
ting som de tror de skal have med til en overnatning inkl. tøj til en
dag.
Hytte/arbejdsdag (Fællesarrangement)
Minierne laver mad på trangia
Vi følger spejderhjælpens materiale - indsamling og mærke næste
gang
Spejderne mødes ved årets Herfølge-dag
Overnatning fra d. 24-9-20 kl. 14 (Mødes ved Herfølgedagen) Bus til
shelter-overnatning hjem igen søndag kl. 10
Påklædning, hviskeleg, hygiejne
Vi tager natur tjek mærket i bronce
Efterårsferie
Vi tager natur tjek mærket i bronce
Vi tager natur tjek mærket i bronce
Vi tager det uofficelle mærke S-more
Vi tager det uofficelle mærke S-more
Lavning af appelsin lygter og lygte gemmer
Fældning af juletræer (Fællesarrangement)
Vi sælger grønne lodsedler med Fakta og Brugsen.
Vi mødes på Herfølge skole kl. 17
Vi mødes ved Herfølge Skole kl. 16 og tager bussen til Køge og
sælger ved Fakta, Irma, Kvickly og Netto
Minierne sælger juletræer og sover i shelter
Minierne sælger juletræer
Vi mødes i hytten
Julehygge for minispejdere
Fælles julestue for alle hos Herfølgespejderne

Der tages forbehold for ændringer og pludselig opstået ture og arrangementer.

