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Mikrobekalender eftera ret 2020 

Velkommen til et nyt halvår! Dette efterår vil uundgåeligt blive præget af Covid-19. Det betyder, at vi har 

været nødt til at skære lidt i de lejre og arrangementer vi normalvis har i efteråret. Samtidig har vi rykket 

årets oprykning. Det betyder, at vi får lidt mere tid til at sige farvel til vores gamle mikrober, men ikke helt så 

mange lange, lune sommeraftner med vores nye. Vi forsøger dog af fastholde vores struktur på møderne, og 

lover jer vi tager revanche i foråret.   

 

August 

Lør. 15-08-20  Arbejdslørdag og mærkeuddeling - AFLYST  

Tirs. 18-08-20 Opstartsmøde og ”Fra Jord til bord” mærket 
Vi skal lære om, hvor maden kommer fra, at mange af skovens planter og 
frugter kan spises (og hvilke man bestemt ikke må spise) og lærer, at de kan 
blive til lækre retter, fx tilberedt over bål. 

Tirs. 25-08-20 Fra Jord til bord  

September   

Tirs. 01-09-20 Fra Jord til bord 

Tirs. 08-09-20  Fra Jord til bord og mærkeuddeling 

Man. 14-09-20 Oprykning 

Tirs. 15-09-20 AFLYST pga. oprykning mandag 

Tirs. 22-09-20 Spejderhjælpen 
Det er tid til spejderhjælpsugen igen. Vi skal lære om Ghana, og hvordan 
spejderne kan være med til at hjælpe handicappede børn i Afrika. 

Tirs. 29-09-20 Natur-kunstner  

Oktober 

Tirs. 06-10-19 Klatrerum (pigerne) og kartoffeltryk (drenge)  

Tirs. 13-10-19 AFLYST – efterårsferie  

Tirs. 20-10-19 Klatrerum (drenge) og kartoffeltryk (pigerne)  

Tirs. 27-10-19 Udendørs biograf   
Vi skal se film under åben himmel 

Lørdag d 31. VINTERTUR til Paradislejren 
Der vil blive uddelt særskilt invitation med tilmelding, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.  
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November  

Tirs. 03-11-19 Vikinge tema 
Vi skal lære om vikingetiden. Om vikingernes seje våben, om Aarhus i 
vikingetiden, hvad vikingerne spiste og meget mere. Vi skal lege, klæde os ud 
og have det rigtig sjovt.   

Tirs. 10-11-19  Vikinge tema 

Tirs. 17-11-19  Vikinge tema 

Tirs. 24-11-19  Vikinge tema 

December   

Tirs. 01-12-20  Refleksløb i skoven – husk en lygte 

Søn. 06-12-20 Julemærkemarch og julemarked 
Der vil blive uddelt særskilt invitation med tilmelding, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.  

Tirs. 08-12-20   Julegaver  
  Shhh… Det er hemmeligt 

Tirs. 15-12-20 Juleafslutning  
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