Til opslagstavlen:

Vestbjerg Mikrospejdere

Okt – jan 2021/22

Vi mødes i spejderhuset Tovten, Tingevej 6A, Vestbjerg.
Hver ONSDAG kl. 16.30 til 18.00. Ring/sms afbud.
Tag gerne venner med, vi vil gerne være flere :-)
Indmeldelse: Se hjemmesiden. Udmeldelse: Mail til Ole.
Vi laver mange udendørs aktiviteter, så klæd dig varmt på.
Lejrmærker sys på højre ærme. Færdighedsmærker på venstre.
Ret til ændringer forbeholdes. Ring/skriv hvis spørgsmål.
Mikroledere: Annette 2692 1646 Lærke 2611 8804
Gruppeleder: Ole Bie Madsen: 5151 9818 gl@dds-vestbjerg.dk

Oktober
06.

onsdag

Pandekager og konkurrencer

13.

onsdag

5-kamp i spejdersport.

20.

onsdag

Efterårsferie – ingen spejdermøde.

27.

onsdag

Vi er kreative med ting fra naturen
og laver pynt til vores Haloweenfest.

November
3.

onsdag

Haloweenfest. Tag gerne en udklædning på i dag.

6-7.

weekend

Hyttetur med hele gruppen i Rosenholt fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag.
Der kommer mere information og tilmelding.

10.

onsdag

Vi laver noget af det i ønskede med Lærke.

17.

onsdag

Vi leger med koder og skal på en detektivopgave.

24.

onsdag

Vi laver noget af det i ønskede med Lærke.

28.

søndag

Spejdere og forældre fælder juletræer til
salgsboderne. Der kommer mere info.

December

Ønsk dig en sangbog i julegave :-)

1.

onsdag

Vi laver julepynt og en fuglefoderdims.

8.

onsdag

Vi laver julegodter til vores juleafslutning.

12.

søndag

Spejderne deltager i salg af juletræer i Vestbjerg og Nørhalne.
Vi søger forældrehjælpere – besked til lederne.

15.

onsdag

Juleafslutning med juletræ og pakkespil.
Husk nissehuen og 2 gaver af max 10 kr.

Januar 2022
5.

onsdag

Bålhygge og nytårsønsker.

Hjemmeside: vestbjerggruppe.dk Læs om: mikroprogram, indmeldelse, tur-tilmelding og køb af gruppens tørklæde.
Facebook: DDS Vestbjerg – fortællinger om gruppens aktiviteter, som gerne må deles med familie og venner.
Spejdersport: Her købes spejderuniformen, sangbogen og evt udstyr. I får 10% og nogle dage 20% på alle køb i
butikken i Bispensgade eller i netbutikken. I skal blot oprette barnet som SPEJDER i kundeklubben,

