
Tune Gruppe

Bæverplan 1. halvår 2018

08.01.18 Vi brænder juletræer af og spiser boller
15.01.18 Vi laver kæpheste og afprøver dem i i fuld galop Mærket, Jeg kan selv
22.01.18 Vi tuner vores kæpheste og har ringridderturnering
29.01.18 Fysikken og balancen skal trænes Superheltemærket
05.02.18 Vi prøver om vi kan fyve Superheltemærket
11.02.18 Fastelavn kl. 10 i menighedscenteret. Spejder/kirke 

arrangement. 
Indbydelse kommer
Giver kryds i stjerneregnskabet

12.02.15 Fællesspisning og bålunderholdning for hele 
familien – spejder, forældre og søskende.

Indbydelse kommer. grats for 
alle indbudte. Slut ca. 19.30.

19.02.18 Vinterferie og derfor ingen bævermøde
26.02.18 Vi gør noget for fuglene og bygger fuglekasser Naturmærket
05.03.18 Gruppemøde/generalforsamling med spisning. 

Bævermøde afoldes samtdig.
Indbydelse kommer

12.03.18 Vi laver knive i træ og gør dem fne med farver Mærket, Jeg kan selv
19.03.18 Chili-møde. Vi sår chili og smager på mad med chili Jeg kan selv- + naturmærket
26.03.18 Påskeferie
02.04.18 2. påskedag – ingen bævermøde
09.04.18 Vi navigerer efer kort og fnder skate Navigatørmærket
16.04.18 Vi fortsæter med at navigerer Navigatørmærket
20. - 22.04.18 Bæverweekend i Arresøcentret for alle i distriktet Indbydelse kommer
23.04.18 Mødet afyst pga. bæverweekenden
30.04.18 Vi leger gamle børnelege Bevægelseslege
04. – 06.05.18 Forårsweekend for hele Tune Gruppe Indbydelse kommer
07.05.18 Bævermødet afyst pga. forårsweekenden
14.05.18 Fugletur i Hedeland. Mødested  og afentning ved 

P-plads/rød port tl normal mødetd.
For enden af Rendebjergvej. Evt. 
kikkert med. Naturmærket

21.05.18 2. pinsedag – ingen bævermøde
28.05.18 Vi laver fskestænger og gør dem fne Mærket, Jeg kan selv
04.06.18 Grundlovsferie – ingen bævermøde
10.06.18 Distriktsturnering Mere senere
11.06.18 Fisketur i Hedeland. Forlænget møde, hvor vi spiser

i naturen. Grill medbringes. Fra kl. 17.30 
Indbydelse kommer. Fiske-
udstyret har vi. Naturmærket

18.06.18 Måske slagter vi høns - det kommer an på …….
Blindsmagning på usund og især sund mad

Hvor kommer maden fra

25.06.18 Afslutningsmøde med temaet vand eller ild Vejret bestemmer temaet
29. – 01.07.18 Sommerweekend. For bævere fra hele Sjælland Indbydelse kommer
13.08.18 1. møde efer ferien Nyt program på vej
25.08.18 Tune Gruppes sommerfest Indbydelse kommer

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 tl forældre og børn på skrif, muligvis som sms.

Husk altd at klæde børnene på efer vejret, da der ved næsten alle møderne er udetd.

Husk altd uniform og tørklæde. Uniformsdele og andet kan købes gennem hyten – kontakt Gite 
på tlf. 4613-9919 eller mobil 2263-9919

Det er vigtgt at melde afud, hvis barnet ikke kommer. Vi kan godt fnde på at nulstlle antallet af 
mødedage, men først efer advarsler. Der skal 25 møder tl at udløse en stjerne og det er noget 
børnene går meget højt op i. Husk derfor at melde afud.

Ved afud med mere:
Enhedsleder Karsten, telefon 2683-6569 (gerne som sms)
Mail: krog.tune@post.tele.dk

Øvrige bæverledere er Linda og Bo

I særlige situatoner kan vi bede forældregruppen om hjælp tl møder eller arrangementer, da vi 
kan have frafald, eller have situatoner der kræver ekstra hænder.

Tune Gruppes hjemmeside: www.tunespejderne.dk 
Der er også informaton at hente på www.spejdernet.dk – søg evt. på Tune.
Billeder og andet kan ses på Facebook. Søg KFUM-spejderne i Tune

http://www.tunespejderne.dk/
http://www.spejdernet.dk/

