Sortfødderne
Hej Mikrospejdere og forældre,
Så ligger der et program for resten af året indtil juleferien.
Vi glæder os rigtig meget til at komme ud og være i naturen sammen med jer, så husk tøj og fodtøj til vejret.
Programmet kan findes både på Facebook ”Hejls Trop” og på hjemmesiden www.spejderihejls.dk.
Husk at melde afbud til Lisa på 22994741, så vi ved hvor mange Sortfødder vi skal have med ud på eventyr – og
meget gerne også med hjem igen
Mange hilsner
Thomas, Iain, Simone og Lisa
Dato
14. september
17.30-19.30
19. september
26. september
3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober
5. november
7. november
14. november
21. november
28. november
30. november

Hvad skal vi lave
Indvielse af Landsbyens uderum.
Vi skal lave popcorn over bål og stå for en aktivitet ved det store fællesbål.
Vi skal øve os på det med tørklædet og lave bål. (Dem der endnu ikke har fået et
tørklæde, får et denne dag).
Opstart til knivbevis – papir med regler udleveres. HUSK at øve hjemme efterfølgende.
Vi laver mad over bål – husk dyb tallerken, ske og gaffel.
Vi fortsætter med at øve os på det med kniv.
Efterårsferie – øv ingen spejder
Vi skal en tur i Præsteskoven, så vi mødes og slutter ved Præsteskoven – husk tøj og
fodtøj der passer til vejret. Kort med koordinater til Præsteskoven ses forneden.
Vi laver mad over bål – husk dyb tallerken, ske og gaffel.
Dividusdag – mere om dette følger på Facebook og hjemmesiden siden.
Øv ingen spejder pga. Dividusdag
Vi kigger på spejderdolken og ser om vi kan få knivbeviset!!!
Vi skal en tur i mørket. Mødet starter og slutter ved Hejlsminde Strand. Husk en kop til
varm kakao.
Ingen spejder i dag, da vi holder fælles juleafslutning på onsdag.
Juleafslutning.

