Kære Mikroer
Så skal vi i gang med spejderåret 2022. Vi glæder os rigtig meget til at få jer friske tilbage fra juleferien og
nytåret. Vi lægger traditionen tro ud med vores klassiske nytårskur den 10. januar 2022, hvor I forældre er
inviteret. Der kommer en selvstændig invitation til dette.
Ellers har vi lagt et program, hvor vi igen i år kommer rigtig meget ud og bruger den flotte natur omkring
vores spejderhytte. Vi skal udforske skoven i mørke og lys, vinter og forår, så vi får set naturen på mange
forskellige måder og lærer at bruge de ting, som vi kan finde i naturen i de forskellige årstider. Vi skal også
arbejde videre med vores Skattejæger-forløb, som forhåbentlig ender med en skattejagt i foråret. Vi skal
også i gang med forløbet God kammerat, lave bestikposer, sæbekassebiler og meget mere.
I løbet af foråret skal mikroerne med resten af gruppen på den årlige forårstur, hvor vi skal lave aktiviteter,
have mærker og sige spejderløftet.
Vi håber selvfølgelig at se alle mikroerne hver gang, men kan I ikke komme, vil vi gerne bede jer om at
huske at melde afbud til Tove på tlf. 8615 2428 eller 2124 0846.
Med spejderhilsen Atle, Betinna, Tove og Sven
Program for januar:
10/01: Nytårskur, der kommer en særskilt invitation via mail til dette.
17/01: Fakler og brændekomfur.
24/01: Fakler og brændekomfur.
31/01: Aflyst.

Program for februar:
07/02: Skattejæger.
14/02: Vinterferie.
21/02: Skattejæger.
28/02: Grupperådsmøde.

Program for marts:
07/03: Bestikposer.

14/03: Bestikposer.
21/03: God kammerat.
28/03: God kammerat.

Program for april:
04/04: Sæbekassebiler.
11/04: Påske.
18/04: 2. påskedag.
22-24/04: Forårstur, særskilt invitation.
25/04: Sæbekassebiler.

Program for maj:
02/05: Sæbekassebiler.
09/05: Sæbekassebiler.
16/05: Overraskelse.
23/05: 5 km hejk ved Egå Engsø, møde fra kl. 17-19. Forældrene er også inviteret.
30/05: Spis naturen-forløb.

Program for juni:
06/06: 2. pinsedag.
13/06: Grill arrangement med gruppen.
20/06: Spis naturen-forløb.

