HALVÅRSPROGRAM VALPE
EFTERÅR 2019
TIRSDAG KL. 18.00 - 20.00

Dato

Spejdermøde

20. August

Lagkageløb
Vi byder velkommen til et nyt spejderår, hvor øver de forskellige ting, vi lærte sidste år.

27. August

Åbenhus arrangement
Vi laver klassiske spejderaktiviteter og slutter af med bål.

3. september

Garderhøjfortet
Vi besøger Garderhøjfortet. Vi mødes ved fortet kl. 18.00 og slutter samme sted kl. 20.00

6. – 8. september
TUR

Forældreweekend
Vi rykker spejderne op til næste gren, steger lækkert lam og hygger på Kettingehøj. Forældre og
søskende er velkomne om lørdagen

10. september

Opfinder-mærke
Vi bygger en vindfanger og lærer om vindenergi.

17. september

Opfinder-mærke
Vi bygger en vandmølle og lærer om vandenergi.

21.-22. september
TUR

Ulve/valpe tur
Vi starter med grendag for divisionen. Om aftenen laver vi mad over bål og sover i shelter.

24. september

Opfinder-mærke
Vi bygger en solfanger og lærer om solenergi.

1. oktober

Opfinder-mærke
Vi lærer om en større energi-maskine

8. oktober

Økse/sav/kniv
Vi øver os på økse/sav/kniv og tænder bål til sidst.

15. oktober

Efterårsferie

22. oktober

Trangia-champ
Vi snakker om, hvad et trangia er og laver noget mad over trangia.

29. oktober

Trangia-champ
Vi laver pandekager og finder en opskrift på noget mad vi skal lave over trangia næste gang.

5. november

Tur i Dyrehaven
Vi går en tur i Dyrehaven og leder efter forskellige dyr. Vi starter og slutter ved Klampenborg st.

12. november

Trangia-champ
Vi laver mad over trangia, som valpene selv har fundet opskrifterne til.

19. november

Juletursløb
Vi planlægger løb for ulvene på juleturen

26. november

Juletursløb
Vi planlægger løb for ulvene på juleturen

3. december

Juleafslutning for valpe
Vi har juleafslutning for valpene

6. - 8. december
TUR

Juletur
Vi julehygger på Kettingehøj, bygger vores eget juletræ, er på løb i skoven og spiser lækkert julemad

12. december (torsdag)

Juleafslutning i Gentofte Skøjtehal
Vi mødes med resten af gruppen og står på skøjter, spiser æbleskiver og drikker varm kakao.

