VALPE FORÅR 2022
TIRSDAG KL. 18.00 – 20.00
AFBUD TIL VALPELEDER@1ORDRUP.DK
Dato

Spejdermøde

18. januar

En god patrulje
Vi skal lærer hinanden bedre at kende i patruljerne

Onsdag 26. januar
17.30-19.30

5 Km i dyrehaven sammen med divisionen
Vi skal gå en tur i mørke sammen med resten af divisionen. Vi starter og slutter ved den røde port på Klampenborg st.

1. februar

En god patrulje
Vi skal optage en video om at hvad en god patrulje er

5. februar
TUR

20 km vandretur
Vi skal ud og gå 20 km i skoven.

8. februar

En god patrulje
Vi skal lave regler til patruljen.

15. februar

Vinterferie
Intet møde

22. februar

Grupperådsmøde
Vi hygger med de andre grene, mens forældrene er til grupperådsmøde

1. marts

Snigeløb i skoven
Vi skal snige os i den mørke skov. Vi mødes ved Charlottenlund st.

8. marts

Førstehjælp
Vi lærer om grundlæggende førstehjælp

15. marts

Førstehjælp
Vi skal rense sår og lægge forbindinger

22. marts

Førstehjælp
Vi tester, hvor dygtige vi er blevet til førstehjælp.

29. marts

Opfinder
Vi lærer om vinden og hvordan den kan bruges.

1.-3. april
TUR

Valpetur
Vi skal op på Hellerud og opleve skoven i forårsfarver.

5. april

Opfinder
Vi lærer om vandet og hvordan den kan bruges.

12. april

Påskeferie
Intet møde

19. april

Divi bootcamp
Vi øver os i forskellige spejderfærdigheder

26. april

Divi bootcamp
Vi øver os på at finde vej i skoven. Vi mødes på Charlottenlund st.

3. maj

Divi bootcamp
Vi skal på løb på fotoløb.

6-8. Maj
TUR

Divisionsturnering for ulve og valpe
Vi skal konkurrere i forskellige spejderfærdigheder med resten af divisionen.

10. maj

Oak city bil
Vi skal bygge en bil til Oak city rally

17. maj

Oak city bil
Vi skal bygge og male en bil til Oak city rally

24. maj

Oak city bil
Vi skal bygge bilen færdig til Oak city rally

29. maj
TUR

Oak city rally
Vi løber 10 km med vores sæbekassebil.

31. maj

Mad over bål
Vi skal tænde bål og lave en lækker supper.

7. juni

Klatre i skoven
Vi skal ud og klatre i skoven. Vi mødes ved Charlottelund st.

11. juni
TUR

Gentoftedag
Vi mødes i Øregårdsparken og har en hyggelig dag med resten af gruppen.

14. juni

Sommerafslutning for hele gruppen
Vi tænder grillen og siger god sommer til alle

