Halvårsprogram for Juniorerne efterår 2020
Kære juniorspejder og forældre
Vi vil gene byde velkommen til de nye juniorspejdere. Både de nyoprykkede ulve samt nye børn og
forældre i gruppen.
Så starter vi igen på et dejligt spejder år, som byder på mange forskellige oplevelser.
Vi vil i den kommende periode bl.a. arbejde med følgende overordnede områder:
Hjælpsomhed. Det bliver på mange forskellige måder. Vi vil derudover også have meget fokus på
ordentlighed/samarbejde/opførsel, som flettes ind i alle møder!!
I både efteråret og foråret afholdes der arbejdsaftner, hvor vi får lavet de nødvendige
vedligeholdelser, der er på hytten og grunden. Vi opfordrer alle forældre til at deltage i
aftenerne, da vi ellers er nødt til at betale for vedligeholdelsen. (Der er mange typer opgaver, så
man behøver ingen specielle færdigheder, så mød bare opJ) Der kommer besked ud med datoer.

Praktisk info:
-Vi holder spejdermøde (hvor andet ikke er noteret) Tirsdag kl. 17.00-18.30 ved Hytten/Højfyns
Friluftcenter (Mølledamsvej 4)
-Vi sender info/ændringer osv. ud pr. mail og/eller sms (vær gerne behjælpelig med at vi får alle
og de rigtige mailadresser og mobilnr.J)
-Meld afbud hvis du ikke kommer
-Vi er ude til alle spejdermøder – så husk nu tøj og sko til at være ude
Lederne kan kontaktes på:
Anette Skovgaard: mobil – 24 49 53 52 og mail: anwsk@live.dk
Finn Clausen:
mobil – 28 50 96 74
Berit Skovgaard: mobil – 40 29 19 61
Martin Sørensen: mobil – 40 80 84 54

Halvårsprogram for Juniorerne efterår 2020
Dato
Fredag d. 21/8
Tirsdag d. 25/8
Tirsdag d. 1/9

Aktivitet
Opstartsaften kl. 17-20
Vi hygger
Vi leger i skoven

Hvor

Fredag – lørdag
d. 4-5. sep.

Kanotur med overnatning

Nærmere info senere
Mødes i Bellinge ved Kratholm kl. 1630
Slut kl. 10
Zachariasvænget 2

Tirsdag d. 8/9
Tirsdag d. 15/9
Tirsdag d. 22/9

Ingen møde
Bål og bålmad
Vi hjælper naturen og samler
affald
Vi samler æbler i byen

Tirsdag d. 29/9
Tirsdag d. 6/10

Vi bekæmper madspild – vi presser
æbler

Tirsdag d. 13/10
Tirsdag d. 20/10

Efterårsferie
Vi hjælper skoven i vinterhi

Tirsdag d. 27/10
Tirsdag d. 3/11
Tirsdag d. 10/11

Halloweenløb
Vi besøger politistationen
Vi laver gaver til vores
medborgere
Vi hjælper vores medborgere. Vi
besøger de ældre og spiller banko
Juleværkstedet
Jule-hygge-afslutning

Tirsdag d. 17/11
Tirsdag d. 24/11
Tirsdag d. 1/12

Se indbydelse
Vi mødes ved Præstegårdsskoven
Krengerupvej lige efter nr. 39

Må vi besøge jeres have og plukke æbler
Så Kontakt Helle på
51 62 01 88
Mødes ved OVERMARKSGÅRDEN
Skovstrupvej 32
Medbring gerne 1,5 L sodavandsflasker
Vi mødes ved Præstegårdsskoven
Krengerupvej lige efter nr. 39

Nærmere info senere

Nærmere info senere

Rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi ses igen den 5. januar 2021

