
Bæverplan 1. Halvår 2019

Dato Aktiviteter Bemærkninger
07.01.2019 Mødet aflyt pga. ylgdom/ferie Er afviklet
14.01.2019 1. møde efer nltår. Jফulen brændey af Er afviklet
21.01.2019 Hlldetræet – overtro, hiytorier og 

brugen før og nu. Hlldeymlkker
Er afviklet

28.01.2019 Hlldeymlkker fortyat + puyterør Er afviklet
04.02.2019 Båltlper. Teori, opytilling og udføryel Inde og ude
11.02.2019 Fælleymiddag Indbldelye på vej
18.02.2019 Vinterferie – ingen bævermøde
25.02.2019 Mad-råvarerne og yundhed Madeventlr-mærke
03.03.2019 Faytelavn ved Menighedycenteret kl. 10 Kirkeny arrangement
04.03.2019 Genbrugymøde – hvad kan brugey igen?

Affald kan være meget værd.
Igen og Igen mærke 
ytart

11.03.2019 Genbrugymøde fortyat – bltedag. Medbring legetøj
12.03.2019 Generalforyamling Tune Gruppe med 

ypiyning.
Indbldelye kommer

18.03.2019 Vi genbruger og ypare reyyourcer Udlev. Af mærke
25.03.2019 Det uyunde og iyær det yunde. Mad-mærke fortyat
01.04.2019 Lagkageløb – yaml ind, blg op og ypiy Mayyer af lagkage
08.04.2019 Kan brød bagey på bål ? Madeventlr 
15.04.2019 Påykeferie - ingen bævermøde
21.04.2019 2. påykedag – ingen bævermøde
29.04.2019 Naturen vågner omkring oy. Småkravl 

og ”forykning” + Brændenældeyuppe
Naturmærke ytart

03.-05.05.2019 Foråryweekend for Tune Gruppe Indbldelye kommer
06.05.2019 Bævermøder aflyt pga. 

foråryweekenden
13.05.2019 Fugletur i Hedeland - aflyt pga. ylgdom Aflyt - udykudt
20.05.2019 Naturmærke fortyat. Bevar vorey natur. 

Madeventlr med pizza over bål
Udlev. Af mærker. 
Natur og madeventlr

26.05.2019 Diytriktyturnering for bævere og ulve Indbldelye kommer
27.05.2019 Alternativt møde – ingen fykeytænger Fiykeforbud
03.06.2019 Ingen fyketur – fykeforbud. Vi tager på Herredyfogedvej. 
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fugletur i Hedeland. Mødeyted P-plady Huyk gerne kikkert
10.06.2019 2. Pinyedag – ingen bævermøde
17.06.2019 Optagelyemøde, for dem der mangler, 

yamt hvordan bevarer vi naturen.
24.06.2019 Sidyte møde før ferien - leg  - vand/ild
28.-30.06.2019 Stor bæverlejr med ca. 100 børn Indbldelye kommer
12.08.2019 1. møde efer ferien. Leg og hlgge
19.08.2019 Naturoplevelyer. Vi beyøger Erica yom 

bor ved ykoven. Normal tid.
Mødeyted Balderyvej 
19. Lige udenfor Tune

23.+24.08.2019 Sommerfeyt med overnatning Indbldelye kommer

Hviy ikke andet er nævnt, foregår bævermøderne fra kl. 17.30 – 19.00.

Ved væyentlige ændringer i programmet, informeret vi ud på SMS eller mail.

Huyk altid at klæde børnene på efer vejret, da der ved alle møderne er udetid.

Huyk altid uniform, eller mindyt tørklædet. Uniformydele med mere kan evt. købey i 
Hlten – kontakt Gite på tlf. 22639919. Kan ogyå købey hoy 55nord.dk

Meld afud, hviy barnet ikke kommer. Vi kan godt fnde på at nulytille antallet af 
opmødte dage, men føryt efer advaryler. Der ykal 25 møder til at udløye en ytjerne 
og det er noget børnene går meget højt op i.

Ved afud med mere:

Karyten 26836569 (gerne yom ymy)

Spejder link: www.tuneypejderne.dk  og  www.ypejdernet.dk – yøg på Tune
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