DRAGØR GRUPPE

ØRNEFJEREN

for

CASSIOPEIA og LILLE BJØRN

Program til grønsmutterne i perioden fra den 1. maj til 19. juni 2017.
Kære grønsmutter og forældre.
Efter en vellykket dag med Jorden rundt med Gnisterne og påskeferien
byder vi velkommen til vores nye smutteveninder. Vi er blevet rigtig
mange og er nu inddelt i 2 kuld: Cassiopeia i Lille Bjørn.
Vi håber vejret bliver mere sommeragtigt, så vi kan være ude og træne de
spejderfærdigheder der skal til for at tage udfordringsmærket ”Bålmager”
Her lærer vi både at håndtere brænde, ild, dolk og førstehjælp.
En aften skal vi også ud og kigge på stjernehimlen og finde kuldenes
stjernetegn. Husk varmt tøj så vi kan være udendørs.
Vel mødt, vi glæder os til at være sammen med jer.
Vibeke og Annelise

Maj 2017.
Mandag d. 1

Hvad vil det sige at være grønsmutte ? Vi synger sammen

Mandag d. 8

Så tager vi fat på mærket ”Bålmager”. Tænder bål og laver popcorn.

Mandag d. 15. Orienteringsmøde med forældrene om På lejr med Asterix og Obelix.
Smutterne underholdes med opgaver imens i andet lokale.
Mandag d. 22. Mere om bål. Nu er det spejderne der lærer smutterne praktiske ting.
Mandag d. 29. Så er turen kommet til at lære at bruge en dolk og sende besked med morsetegn.
Juni 2017.
Fredag d. 2. til mandag d. 5
Mandag d.5.

På lejr med Asterix og Obelix på Spejderklinten.

Det er 2. pinsedag og vi holder vi pinseferie

Mandag d. 12. Vi tager på stjerneløb og løser opgaver, der handler om alt det vi har lært indtil nu.
Mandag d. 19. Vi holder sommerlejrmøde med spejderne.
Så holder vi sommerferie indtil vi mødes igen mandag den 14. august 2017. Der bliver sendt nyt
Program til jer alle.
.
Smuttehilsen og rigtig god sommer fra

Vibeke og Annelise

Mandagsmøderne foregår fra kl. 18:15 til 20:15 i Ørnereden, Engvej 22. (ved siden af tennisbanerne)
Øvrige arrangementer meddeles særskilt i god tid via mail.

