HALVÅRSPROGRAM TROP
EFTERÅR 2020
TIRSDAG KL. 19.00 - 21.00

Dato

Spejdermøde

18. August

Intro til troppen med gak og løjer
Hvad betyder det at være i troppen, vandkamp, menneskebowling og spise is.

25. August

Vandtema
Ud og prøve sit-on-top kajakker og bade ved Charlottenlund Fort.

1. september

Vandtema
Bygge granbå d i Mølleå stil ude i skoven.

4. – 6. september
TUR

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

8. september

Vandtema
Fortsætte med at bygge bå d, prøver den af og kløver vores egen paddel ud af træ fra bunden.

15. september

Planlægning til patruljetur og bivuak opslåning
Vi underviser i, hvordan man planlægger en patruljetur. Troppen lægger budget, skriver
indkøbsliste, planlægger ruten og Pinder på aktiviteter. Samtidigt viser vi, hvordan man slå r en
bivuak op.

21.-22. september
TUR

Patruljetur
Cykle op til Allerød/ Tokkekøb Hegn, overnatning i shelter og 24-timer uden mobil mærket.

22. september

Bygge ovn tema
Vi bygger en fungerende jordovn helt fra bunden af.

29. september

Bygge ovn tema
Vi fortsætter med at bygge jordovnen, bruger vi ovnen, bager brød/ kager og hygger.

7. oktober

S-togsløb

(OBS: onsdag)

kl 17:45 på Hellerup st.

13. oktober

Efterårsferie/ PLan spejderkursus for dem, der tager afsted

20. oktober

Adventure tema
Det er hemmeligt ;-)

27. oktober

Adventure tema
Det er hemmeligt ;-)

3. november

Adventure tema
Det er hemmeligt ;-)

10. november

Digital adfærd tema
Vi snakker sammen og Pinder troppens holdninger til, hvordan man er en god spejder og
person på sociale medier og Internettet.

17. november

Digital adfærd tema
Vi snakker sammen og Pinder troppens holdninger til, hvordan man er en god spejder og
person på sociale medier og Internettet.

24. november

Planlægge juletur
Troppen skal planlægge løb for valpene og der skal hygges.

1. december

Planlægge juletur / troppens juleafslutning
Troppen planlægger videre på juleløbet, vi leger raPleamok leg og spiser æbleskiver.

4. - 6. december
TUR

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

10. december (tors-

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

dag)

