Vestbjerg gruppe, DDS

MIKRO SPEJDERNE

Marts-April 2021

Vi mødes i spejderhuset Tovten, Tingvej 6A, Vestbjerg.
Hver ONSDAG kl. 16.30 til 18.00. Ring/sms afbud hvis nødvendigt.
Tag gerne venner med, vi vil gerne være flere :-)
Vi er primært udendørs, så tag varmt tøj på/med, men altid uniform.
Indmeldelse via link på hjemmesiden. Udmeldelse skriftlig til Ole.
Køb spejderuniformen i Spejdersport og gruppetørklædet via hjemmesiden.
Lejrmærker sys på højre ærme. Færdighedsmærker på venstre.
Ret til ændringer forbeholdes. Ring/skriv hvis spørgsmål.

Marts
03.

onsdag

Vi tænder bål, laver gløder, bager bananer. Opgaver med knob på tov og tørklæde.
Vi snakker om, hvordan vi passer på ikke evt. smitte hinanden med virus.
Hvilket har I fået? - Kniv? Klar dig selv? En god kammerat? 5 km? Navneskilt?

17.

onsdag

Vi laver navneskilte til dem, der ikke har.
Vi repeterer knivlov og snitteregler. Synger snitte-sangen.
Vi snakker om den gode patrulje og kikker på de gamle standere.
Osteleg.

24.

onsdag

Kikker på kort og kompas.
Snakke om førstehjælp til vandre- og weekendture.
En god sko at vandre i og strømper.
Vi leger Den varme stol – vær en god kammerat.

31.

onsdag

Påskeferie.

07.

onsdag

Pakkeliste til gåture og weekendture og leger en slags pakke-leg :-)
Repetition af kort og kompas med sjove opgaver og lege.

14.

onsdag

Gå 5 km i Hammer Bakker. Vi skal gå kl. 16.30 præcist for at nå det på 1,5 time !
På turen leger vi: Mit hat, min stok, min paraply …..
Husk at pakke din rygsæk til turen - efter sedlen fra forrige møde.
På turen snakker vi ideer til, hvad mikro-patruljen skal hedde.

21.

onsdag

Vi fejrer international spejderdag, som er den 23/4 også kaldet Sct. Georgesdag.
I skal på løb i spejderloven og vi aflægger spejderløfte.
Vi leger Knob-stafet.

28.

onsdag

Tænder bål og bager hvert sit pandebrød.
Vi laver stander til Mikro-patruljen med vores nye navn på.

April

Mikro ledere/hjælpere:
Annette 26 92 16 46. ml@dds-vestbjerg.dk
Lærke 26 11 88 04
Gruppeleder:
Ole Bie Madsen: 51519818 gl@dds-vestbjerg.dk
Hjemmeside: vestbjerggruppe.dk Bruges til indmeldelse, information, tilmelding til ture og køb af gruppens tørklæde.
Facebook: DDS Vestbjerg – PR og fortællinger om gruppens aktiviteter, som gerne må deles med familie og venner.
Spejdersport: Opret dig som medlem via hjemmesiden som spejder i Vestbjerg og få 10% på alle køb via net og butik.

