Gadstrupspejderne Tropmøder forår 2019
03-01-19

Opstart
Live stratego
Planlægge patruljemøder i januar.
Større projekt der kræver to møder. 1
leder på hvert hold.
Hvordan kommunikerer patruljerne?

10-01-19

Patruljemøde, tema Robust spejder –
opstart.

17-01-19

Færdighedsmøde:
Brandslukning
Knob
Splejsninger
Felthygiejne

24-01-19

Patruljemøde, tema Robust spejder.
Afslutning af projekt.

Stef har stratego med.

Jens køber tov
Lamineret
splejsningsvejl (Mette)
Magnus, respekt for bål
Stef - felthygiejne
- Jens

31-01-19
Robust spejder
udvidet møde kl 18-20 på Roskilde brandstation. Vi
opfordrer til samkørsel. Der opnås et
mærke ved deltagelse.

- Jens

07-02-19

Snobrødsbuffet og planlægning af
næste patruljemøde. Planlægge
patruljetur.

14-02-19

Patruljemøde tema: Håndværk. ex.
Lejrstol, patruljesærpræg gøres færdigt,
brændekomfur ud af dåse,
knivfremstilling, popcornmaskine,
minikatapult, fremstille sæbe,
tandpasta mv mv.

21-02-19

Vinterferie

Møde aflyst

28-02-19

Generalforsamling/forældremøde
Spejderne har fastelavn. Kom
udklædt:-)

Forældre er mere end
velkomne til at deltage
til mødet:)

07-03-19

Patruljemøde tema:
Spejderfærdigheder

8.-10. marts
Patruljetur. Der stilles krav til at der
evt fre/lør eller lægges et tidsprogram.
lø/søn

Lederne besøger
patruljerne

14-03-19

Planlægge kollektivuge
-ikke deltagere har andet program.

Mette Drent
planlægning af
kollektivuge

17-03-19

Skovbomarch – er nogle friske på 20, 30 eller 50 km – eller 10 km baglæns?
Makkermarch? Vi køber mærkerne, I går selv med hinanden eller familie. Mere
info følger.

21-03-19

”Ultra dumt og farligt”

tun og ild
stearin
skum
spille makral
Cola light og mentos
kaliumpermangenat og
glycerin

UGE 13

Kollektivuge i hytten

Mette Drent
koordinerer

28-03-19
Patruljemøde; tre retters menu (der er
Udvidet møde kollektivuge)
Begyndermærket bålmad.
04-04-19

Drama mærke
(skuespil for hinanden mv.)
Øve Skt. Georg

Stef

06-04-19

TOPSCOUTING på camp adventure, divisionens klatrearrangement for
tropspejdere

11-04-19

Play back på Gadstrup skole

Møde aflyst

18-04-19

Skærtorsdag

Møde aflyst

25-04-19

Skt. Georg – Fælles møde og skuespil
ved troppen :)

27.-28. april
(lø/sø)

Patruljetur i shelters – patruljen går
efter et kort. Vi sender dem med

Et ukendt sted langs
lokalbanen:-)
Mette booker shelters.

02-05-19

O-løb

Mette planlægger

09-05-19

Fremstille faste ovne

Magnus og Jens
udtænker model

16-05-19

Varme hveder lavet på de nye ovne

Stef tager dej med

23-05-19

Patruljemøde. Tema: Natur

-Magnus

30-05-19

Planlægning; (valgfri hvor man melder
sig på)
Indgangsportal
Lejrplanlægning Vores lejr
Tropbanner til spejdernes lejr

- Stef

06-06-19

Udførsel;
Indgangsportal
Lejrplanlægning Vores lejr
Tropbanner til spejdernes lejr

- Mette og
Magnus

13-06-19

Løb i Dyrhaven

Mette Drent

- Mette

20-06-19

Sidste møde inden sommerferien,
fælles vandkamp

Mette får styr på
årsstjerner.

- Mette

-Magnus

Vores Lejr, divisionsommerlejr på Møn 21.-27. juli 2019
Ret til ændringer forbeholdes:-)
Vi glæder os – spejderhilsner Stef (52398581) Magnus (29723271), Jens (40744878)
og Mette (20100476)

