Kære Mikroer
Så skal vi i gang med efteråret 2020. Vi glæder os rigtig meget til at få jer friske tilbage fra sommerlejren og
sommerferien. Forløbet i år er lidt anderledes end vi er vant til pga. Corona situationen. Derfor lægger vi ud
med at mødes som sædvanlig til mikrospejd, og så i september sker der oprykning. Vi skal i år sige farvel til
mange af vores gode og dygtigt mikroer, der rykker op til minierne, men vi får heldigvis mange gode og
dygtige mikrober op til os i stedet.
Vi har i efteråret lagt et program, hvor vi har stor fokus på at komme ud og bruge vores natur og den gode
grund ved spejderhytten. Vi skal i løbet af året tage knivbevis, lave mad på bål, bagning, skovløb, forløb
med god kammerat samt mange andre spændende ting.
I løbet af efteråret skal mikroerne med resten af gruppen på den årlige vintertur, hvor vi skal lave
aktiviteter, lave juleting og spise god julemad.
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 Tove og Sven

Program for august:
15/08: Arbejdsdag. Aflyst.
17/08: Bålmøde, vi øver teknik og laver små bål. Uddeling af mærker.
24/08: Orientering. Vi skal ud og Geocache samt prøve Woop-app.
31/08: Spejderløb/pioner.
Program for september:
07/09: Pizzabagning og hygge.
12/09: 10 km gåtur. Se særskilt invitation.
14/09: Oprykning.
(Spejderhjælpsugen: 19/09-27/09. Der kommer særskilt info om dette).
21/09: Ryste sammen møde. Vi lærer hinanden at kende.
28/09: Knob og kniv.

Program for oktober:
05/10: God kammerat. (forløb)
12/10: Efterårsferie.
19/10: God kammerat. (forløb)
26/10: Bygge drager.
30/10-01/11: Vintertur.

Program for november:
02/11: Aflyst pga. vinterturen.
09/11: Flyve med drager.
16/11: Færdiggøre ting fra vinterturen.
23/11: Bagning (inde og på bål).
30/11: Bagning (inde og på bål).

Program for december:
06/12: Julemærkemarch og julehygge/julemarked i spejderhytten. Der kommer særskilt invitation til dette.
07/12: Refleksløb/mørketur.
14/12: Juleafslutning i spejderhytten.

Program for januar:
04/01-2021: Nytårskur. Der kommer særskilt invitation til dette.

