[Skriv her]

Halvårsplan for spejdertroppen 2. halvår 2021
Hvis ikke andet er nævnt er møderne
tirsdage kl. 18:30 – 20:30.
Dato

Aktivitet

Medbring

August
16-08-2021
17-08-2021
24-08-2021
31-08-2021

Startskud – fællesarrangement i Næstved for alle spejdere
Fælles opstart med oprykning
Fællesmøde alle enheder - vand
Fællesmøde alle enheder - stjerneløb

September
07-09-2021
14-09-2021
21-09-2021

Første enhedsmøde med snak om ønsker for sæsonen samt
patruljedeling
mærke
Ikke spejdermøde

24-09-2021
26-09-2021
28-09-2021

Fredagsevent kl. 17 – 21.30
Hyttens dag kl. 09 - 14
mærke

Tilmelding til hyttens
dag på mail el. sms
25 kr. til bålmad
Familien & værktøj

Oktober
01-03/102021
05-10-2021

PL/PA for 5-7. kl

weekendudrustning

mærke

06-10-2021

Spaghettigudstjeneste Hammer Kirke kl. 17 – ca 18.30

Tilmelding til
detektivløb
20 kr. for voksne
børn gratis

12-10-2021
16-23/102021
19-10-2021
26-10-2021
30-10-2021
November

mærke
Roland 1 for 8-9 kl.

lejrudrustning

Ikke spejdermøde (efterårsferie)
Mad på bål/trangia kl. 17- 19.30
Detektivløb Haslev

25 kr. til mad
Cykel, cykelhjelm mm

02-11-2021
5-7/11.2021

mærke
Knivkursus på Næsbycentret

09-11-2021
16-11-2021

??? lederne holder fri så her er brug for forældrehjælp!!!!!
Fællesmøde med juniorerne
Bålmad kl. 17 – 19.30

23/11.2021
30-11-2021
December
3-5/12-2021
07-12-2021
14-12-2021

Alm.
weekendudrustning

Kr. 25 til mad –
tilmelding til juletur

mærke
Juletur i spejderhytten
Fredag kl. 17 – søndag kl. 15
Bålmad kl. 17 – 19.30
Juleafslutning sammen med juniorerne kl. 17 - 19

Alm.
weekendudrustning
25 kr. til mad

Juleferie

Januar
09-01-2022

Nytårsparade

familien
Vend

[Skriv her]
Kære spejdere og forældre
Her har I den foreløbige plan for spejderarrangementer resten af 2021
Der kan naturligvis komme mere til og ting kan blive aflyst hvis der ikke er tilmeldinger nok.
Jeg forsøger at sende info om de enkelte arrangementer så snart jeg modtager noget fra arrangørerne, men husk at
vi alle er frivillige og har ”mange jern i ilden” så det kan ske at info ikke kommer så hurtigt som i kunne ønske det. I
er altid velkomne til at kontakte mig på telefon, sms eller mail hvis der er noget i ønsker at få uddybet, så gør jeg
hvad jeg kan.

Tilmelding til diverse arrangementer kommer løbende på mail og facebook.
Der er desværre ikke umiddelbart luft til en weekendtur i spejderhytten, grundet mange arrangementer fra korpset,
distriktet eller andre arrangører, så den må vi have tilgode til 2022
Nogle har ytret ønske om at tage sheltermærke(en overnatning om måneden de kommende 12 måneder). Datoer
for dette koordineres med involverede.

Nye spejdere er altid velkomne så tag gerne en ven med ☺

Vi glæder os til en ny sæson

Mange spejderhilsner
Tropleder: Lykke Bak.
Tlf. 2729 1829
Mail: Lykke@fladsaaturist.dk

Tropassistent: Knud Henriksen
Tlf. 6049 5857
Mail: knudhenriksen@mail.dk

Meld venligst afbud, helst via sms, hvis du er forhindret i at komme til et møde eller arrangement.

