MINI-PROGRAM FOR EFTERÅRET 2020
Velkommen tilbage fra sommerferie til jer alle!
Vi havde en skøn sommerlejr på Houens Odde i skov og ved vand. Vi fik
kastet os i bølgen blå som badende, i kajak og kano, fiskede krabber,
samlede skrald, snittede med kniv og prøvede sav, lavede cirkus og mange
spændende patrulje samarbejdsøvelser, udover sang og hygge ved
lejrbålet. Mange spejdere vil nok huske tilbage på Martins slik-tut special
med julelys i øjnene, mens andre vil tænke på hvor seje de var at overleve
at være bundet sammen med en spejderkammerat i 24 timer!
Det er på sommerlejren og på de øvrige ture vi rigtig kan udleve vores
spejderliv, sove i telt og udfordre os selv og f.eks. tage knivbevis, så det er
rigtig vigtigt at I får skrevet turene i kalenderen og skynde jer at tilmelde
jer
Og bare rolig - der er også juleturen og arbejdsdage, hvor hele
familien kan være med!
TURE, FESTER OG ARBEJDSWEEKENDER
•

Sommerfest: 29. august kl. 15-21: For spejdere, forældre og søskende.
Aktiviteter, kagekonkurrence og fælles aftensmad.

•

Oprykningsweekend: 4.-6. september

•

Divisionstur: 25.-27. september

•

Arbejdsdage: 26. september i Folehaven. 8. november i hytten.
For spejdere og forældre og evt. søskende.

•

Overlevelsestur: 24-25. oktober

•

Juletur: 28-29. november. Hele gruppen, kun i følgeskab med forældre
og søskende
Husk tilmelding via vores hjemmeside

EFTERÅRETS AKTIVITETER
Corona gjorde at foråret blev noget anderledes end planlagt og vi fik set alt
for lidt til hinanden! Så vi tager revanche her i efteråret og afholder mange
af de aktiviteter vi måtte aflyse – inklusiv vores overlevelsestur.
Vi starter efteråret med at arbejde med nørd-mærket, hvor vi skal lave
nogle vilde forsøg med vand-raketter, strøm og andet vildt fra den
naturvidenskabelige verden. Vi glæder os til at se hvor mange dimser vi
kan stykke sammen fra Mortens elektrikerbil
På oprykningsweekenden skal vi sige farvel til Ella, Mercedes, Milla og
Katharina, som skal rykke op til juniorerne. Tak for en god tid og god vind
på vejen videre! Vi håber til gengæld at vi kan sige goddag til nogle søde og
frække mikroer som rykker op til os.
Imellem vores divisionstur og overlevelsesturen skal vi lære om bivuak og
hvordan man orienterer sig i naturen og terrænet. Vi tager stifindermærket
som skal hjælpe os til ikke at fare vild ved at lære os om brugen af kort og
verdenshjørnerne på et kompas. I skal også til hver gang.
Når det bliver for mørkt til at se udenfor, skal vi arbejde med førstehjælp,
så vi ved hvad vi skal gøre, hvis der sker en ulykke og så vi kan hjælpe ved
forskellige mindre skader. Endelig slutter vi året af med lave nogle
spændende – og mega-hemmelige - spejder julegaver.
Vi skal bruge knob og besnøringer til både
overlevelsesturen og mange af vores andre
aktiviteter, så I skal inden hvert møde øve jer på et
nyt.
Husk uniform og tørklæde og tøj efter vejret!
Spejder hilsener
Morten, Christopher og Maria

Mødeprogram efterår:
11. august

Velkommen tilbage efter sommerferien og Nørd

18. august

Nørd (& Råbåndsknob)

25. august

Nørd (& Flagknob)

1. september

Nørd og planlægge oprykning (& Tømmerstik)

8. september

FEMKAMP: Vi afprøver vores spejder-kunnen!

15. september

Stifindermærket (& Dobbelt halvstik)

22. september

Bivuak og Stifindermærket (& Vinkelbesnøring)

29. september

Trangia og mad (& Krydsbesnøring)

6. oktober

Fælles spejdermøde hele 1. Sønderbro gruppe

Uge 42

EFTERÅRSFERIE

20. oktober

Pakke til overlevelsestur (& Pælestik)

27. oktober

Opsamling på overlevelsestur & Stifinder (& Knob)

3. november

Førstehjælp (& Knob)

10. november

Førstehjælp (& Knob)

17. november

Førstehjælp (& Knob)

24. november

FEMKAMP: Vi afprøver vores spejder-kunnen!

1. december

Julegaver

8. december

Julegaver

15. december

Julegaver og juleafslutning

Uge 52-53

JULEFERIE

1. Sønderbro Gruppe
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