Mikromøder 21/22
Gode råd:
- Husk tøj efter vejr – evt. godt til julegaveønsker
- Vi er altid ude
- Skriv navn på tøjet
- Husk at melde afbud
- Du må gerne blive hjemme, hvis du er træt
- I behøver ikke at købe knive
- I vinterhalvåret er vi på Nordgården (Ulf Jarls vej 14) til normal mødetid
- I sommerhalvåret er vi på Volden (Voldgaden 21E) til normal mødetid
Telefonnumre til mikrolederne i forbindelse med afbud:
Torsten: 40 56 16 30
Karin: 30 42 82 28
Anne: 40 92 52 84

Oktober:
25.: Lær Nordgården at kende + forældremøde kl. 19 (Hvor skal vi være, og hvor er ting henne?)
November:
1.: Insekthoteller gøres færdige
8.: Julekrea – vi laver julegaver, saver, hamrer, maler, limer, og hvad vi nu ellers kan finde på
15.: Anne og Torsten kommer ikke, ingen spejder
22.: Uddeling af kirkeblad på Nordgården kl. 18
29.: Julekrea – vi laver julegaver, saver, hamrer, maler, limer, og hvad vi nu ellers kan finde på (Karin
kommer ikke)
December:
6.: Fælles juleafslutning
Januar:
3.: Ingen spejder
10.: Klar dig selv – om sikkerhed, hygiejne og basale færdigheder
17.: Klar dig selv (Anne kommer ikke)
24.: Klar dig selv
30.: Mikroerne tager 5-kilometers mærket og spiser burgere
31.: Ingen spejder
Februar:
7.: Klar dig selv
14: Klar dig selv – vi afslutter forløbet og får et mærke
21: Vinterferie i Brøndby kommune
28. Bålhygge

Marts:
(Søndag) d. 6.: Grupperådsmøde på Volden
7. Ingen spejder
14. Møde med troppen
21. Møde med troppen
28. Bålposer
April:
4. Bålposer
11: Påske
18.: Anden påskedag
25. Vi går tilbage til hytten på Volden
Maj:
2. Sciencepirat – vi leger, afprøver, undres, fejler og griner med sjove eksperimenter
9. Sciencepirat
16. Sciencepirat
23. Sciencepirat
30. Sciencepirat – vi afslutter og får et mærke
Juni:
6. Anden pinsedag
13. Forberedelse til sommerlejr – vi tegner og snakker om, hvad vi skal have med i rygsækken
20. Forberedelse til sommerlejr – vi tegner og snakker om, hvad vi skal have med i rygsækken
27. Sommerferie

