Gadstrup Trop program 2. halvår 2020
Ret til ændringer forbeholdes.
Uge 2
9. januar opstart udvidet
mødetid 17-20

16. januar

23. januar
Fredag 24.- søndag 26.
januar ”minikollektiv”
30. januar
6. februar

13. februar

Uge 8 vinterferie
27. februar

5. marts
12. marts
Søndag 15. marts

19. marts
26. marts
2. april

Kollektivuge for 7.-9. klasser.
Madfordeling laves 12/12-19
Julemad i jordovnene. Hvis I først har
mulighed for at dukke op til
almindelig mødetid, er I stadig
velkomne.
6. klasser (der skal på soveposetur)
planlægger soveposetur.
Landbetjent Roland kommer forbi i
patruljevognen. Resten er på
terningeløb.
Førstehjælp – 4 hovedpunkter, 3
poster/baser
48 timer i sovepose kollektiv i hytten
– kun for 6. klasser
Førstehjælp – løb
Hver patrulje planlægger et møde for
de to andre patruljer. Et opgaveløb på
ca ½ time.
Bålhygge med snobrød. Husk
sangbøger.
Forberedelse tøndeslagningsstativ.
Ikke møde
Gruppemøde/forældremøde.
Spejderne holder fastelavn.
Patruljemøde 1 (Blå bananer og
Grønne geder afvikler deres løb)
Storpionering - spejderne melder sig
ind på et projekt/sværhedsgrad.
Skovbomarch – se mere på
skovtrop.dk
I står selv for tilmelding/deltagelse.
Deltag med familie eller
spejderkammerater. Det plejer at
være en skøn tur
Pionering
Patruljemøde 2 (Pink Panter og Vilde
kaniner afvikler deres løb)
Orientering

Uden ledere - selvplanlagt
Stef handler

Selvstændig tur – lederne
sover der ikke og kigger kun
forbi.
Mette er der
ikke
Stef dej?

Kom meget
gerne
udklædt

Jens – på det
avancerede hold
Gruppen giver
vandremærket mod
fremvisning af diplom
efterfølgnede

Jens på det
avancerede hold

9. april skærtorsdag
16. april
23. april
30. april

Ikke møde
Orientering og træne til Skt Georg
Skt. Georgsdag – skuespil og hygge
Fælles orienteringsløb

1.-3. maj
7. maj

Divistionsturnering
Varme hveder i ovnene

14. maj

Naturen indefra – partere fisk mv/spis
naturen
Ikke møde

21. maj Kr. Himmelfart
28. maj
4. juni
11. juni
17. juni

Naturen indefra – partere/spis naturen

Sommerlejr forberedelse
Sommerlejr forberedelse
Årsstjerner – og fælles vandkamp.
Sidste møde inden ferien

Vi ses på sommerlejr i uge 28

Mette og
Kresten
Uden Mette. Stef
medbringer dej
Rikke

