
Bæverplan 2. Halvår 2015

Dato Aktiviteter Bemærkninger
10.08.2015 1. møde efter ferien. Omkring bålet Er afviklet
17.08.2015 En ide bliver til et musikmøde m. en musiker Er afviklet
24.08.2015 Forberedelse til festen m. besøg af ulveledere Er afviket
29.08.2015 Sommerfest med årsmærker og sjov Er afviklet
31.08.2014 Vi laver tørklæderinge og har hjælp af ild Er afviklet
07.09.2015 Så laver vi træknive og måske andet
14.09.2015 Høstmøde hvor vi smager på naturen
21.09.2015 Aflyst pga. ledermangel og hytteombygning Ingen møde
28.09.2015 Spejdermøde i Vindinge Spejderhytte – leg Adressen kommer
05.10.2015 Fællesmiddag for hele familien – far, mor og 

børn. Forhåbentlig er ombygningen færdig.
Indbydelse kommer

12.10.2015 Efterårsferie Spejder aflyst
19.10.2015 Mad på bål, men ikke et fuldt måltid Gem lidt appetit
26.10.2015 Refleksløb i Hedeland m. lygter - uanset vejr

Mødested: P-plads ved rød port for enden af 
Rendebjergvej.

Husk lygter – vigtigt
Slut på sommertid
Tøj på til vejret

02.11.2015 Pastamøde. Pastafremstilling fra bunden af - i
mange farver. Sjov, men sund mad.

Husk appetitten 
Pastamaskiner søges

09.11.2015 1. hjælp for de mindste
16.11.2015 1. hjælp fortsat med situationsspil
20-22.11
2015

Vinterweekend. Spejderlejr i 3 dage for hele 
Tune Gruppe. Optagelse til bæver.

Indbydelse kommer. 
Udlev. af mærker

23.11.2015 Aflyst pga. vinterlejren
30.11.2015 Sanglege og ”spejderbål”.  Bevægelse og sang
07.12.2015 Træer. Forskellige træer og brugen af træ
14.12.2015 Anderledes juleafslutning. Husk 20 kr’s pakke
21.12.2015 Juleferie – mødet aflyst
28.12.2015 Juleferie – mødet aflyst
04.01.2016 1. Møde i det nye år Ny plan på vej
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Hvis ikke andet er nævnt, foregår bævermøderne fra kl. 17.30 – 19.00.

Bæverplanen er kun vejledende og der kan ske ændringer. Væsentlige ændringer, vil
blive informeret ud til forældre og børn på skrift, muligvis som sms.

Husk altid at klæde børnene på efter vejret, da der ved næsten alle møderne er 
udetid.

Husk altid uniform, tørklæde, knobreb og bæverbogen. Uniformsdele og andet kan 
købes i hytten – kontakt Gitte på tlf. 4613-9919 eller mobil 2263-9919

Det er vigtigt at melde afbud, hvis barnet ikke kommer. Vi kan godt finde på at 
nulstille antallet af opmødte dage, men først efter advarsler. Der skal 25 møder til at
udløse en stjerne og det er noget børnene går meget højt op i. Husk derfor at melde 
afbud.

Ved afbud med mere:

Hytten 4613-9402
Karsten 2683-6569 (gerne som sms)
Heidi 2193-3739
Bo 2877-8548

Tunespejdernes hjemmeside: www.tunespejderne.dk 
Der er også information at hente på www.spejdernet.dk – søg på Tune
Billeder og andet kan ses på facebook. Søg KFUM-spejderne i Tune
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