Bæverprogram
- foråret 2013
5. januar
19. januar
2. februar

Åh – Kokosnød
Suppe, kokosnøddekopper osv.
Helt pip
Fuglekugler, fugleobservation osv.
Ris og ros
Fastelavnsris og masker

16. februar

VINTERFERIE, INTET MØDE

2. marts

Trafik og rutefart
Vi skal gå efter kort - og måske ser vi en
elefant…
Gruppemøde
Husk tilmelding – se seddel
Kirkebesøg
Vi skal på rundvisning i Grundtvigs Kirke.
Vi mødes kl. 10 foran kirken. Mødet
slutter ved Streyf som vi plejer.

4. marts
16. marts

30. marts

PÅSKEFERIE, INTET MØDE

13. april

OHØJ MANNE
Vi skal være pirater og ud på de syv
have
HELLIGDAGSKOMPENSATIONSMØDE
Hvis vi holdt vores sædvanlige rytme,
ramte vi både Bededag og Himmelfart.
Vi skal ud og se på noget natur…
Krible, krable, kravle krybekildeland

4. maj

25. maj

1.- 2. juni

8. juni
12. juni
22. juni
24. el. 25. august

Hvis det kravler eller har mere end 4 ben
er det interessant denne dag…
Sommerlejr
Vi tager på sommerlejr op’ i
Nordsjælland et sted sammen med
bæverne fra Allerød-Lynge som sidste
år. Mere info følger.
Det var mystisk…
Vi skal på mysteriejagt.
Ulvehyl
Besøg hos ulvene for de, der skal rykke
op. Mere info følger.
Sommerferieafslutning
Bål, hekse og god sommerferie
Goddag og farvel
Start efter sommerferien og oprykning.
Seddel følger.

Sted: Med mindre, der står andet, er vi i Streyf kl. 10 - 12
Praktiske ting: Møderne vil normalt foregå udenfor en stor
del eller hele tiden. Husk derfor altid fornuftigt udendørstøj.
Nogle af børnene bliver sultne undervejs i mødet – husk at
have spist dem godt af inden mødet. Det er ikke altid, vi
laver mad…
Afbud: Husk at give besked, hvis du ikke kan komme. Og I er
altid velkommen til at kontakte Paul eller Birgitte på tlf.: 70 21
09 92. Eller mail: baever@bispebjergspejderne.dk
Stor bæverhilsen
Paul & Birgitte

