
 
 

Program for bæverne forår 2019 
 

Dato Kl. Aktivitet Mærke Info 
30/1 17-19 Opstart Min familie  
6/2 17-19 Vores familie Min familie Vi laver gips masker. Samt snakker 

om vores familier.  
20/2 17-19 Lodsedler   Vi mødes ved Købmanden 
23/2 9 -12 Avisindsamling   
 27/2 17-19 Forældremøde  Jeres forældre kommer og høre 

om hvordan det går i gruppen, der 
afsluttes med fælles kaffe.  

6/3 17-19 Bæversangen Musik Hvordan er vores bæver sang, lær 
fagterne til den, og hvad betyder 
den egentlig? 

13/3 17-19 Fælles dag (bæver 
planlægger) 

 Vi bævere skal planlægge et møde 
for alle de andre enheder i 
gruppen.  

20/3 17-19 Yndlingssange Musik  
27/3 17-19 Instrumenter  Musik  
3/4  17-19 Bygge instrumenter Musik Vi bygger instrumenter og øver 

vores sange til koncerten 
6/4  Ulve/Bæver 

turnering  
 Den årlige distrikt turnering for 

bæver og ulve i Løsning. Mere info 
kommer senere.  

10/4 17-19 Koncert 
forberedelse 

Musik Vi øver vores koncert. 

24/4 17-19 Sct. Georg  Musik Vi fejre Sct. Georg som er 
spejdernes helgen + bæverne 
afholder koncert.  

1/5 17-19 Fælles dag (ulve 
planlægger) 

 Ulvene vil planlægge et 
spændende møde for os. 

8/5 17-19 Dyrespor Natur Vi går i skoven og finder dyrespor 
15/5 17-19 Fælles arbejdsdag  Tag jeres forældre med til 

arbejdsdag så vi sammen kan 
hjælpes om at vedligeholde hytten 
og omgivelserne her ude.  

22/5 17-19 Træer og blade Natur Vi går i skoven og kigger på de 
forskellige træer, vi finder 
blade/blomster vi skal bruge til 
maleri.  



29/5 17-19 Vi finder spiselige 
planter i skoven 

Natur  

Kr. 
Himmelfart 

 Sommerlejr  Mere info kommer senere.  

31/5  Status i STARK   
1/6 9 - 12 Avisindsamling   
5/6 17-19 Pas på naturen Natur Vi mødes ved købmanden hvor vi 

derefter går rundt i byen og 
samler skrald.  

12/6 17-19 Sommerfest i 
Stouby 

 Spejderne mødes ved købmanden, 
spejderne må meget gerne deltage 
i sponsor løbet.  

19/6 17-19 Sommerafslutning  Fælles afslutning i hytten med 
aftensmad og Sct. Hans bål.  

     
     
Kontakt:    Hans: 61341619 

Ivan: 26285809 
Carina: 31169500 

 


