Gadstrup Trop program 2. halvår 2021
Ret til ændringer forbeholdes.
7. januar opstart
udvidet mødetid 1720
14. januar

21. januar
29. januar

4. februar
11. februar

18. februar
Uge 8 vinterferie
4. marts
6. marts (lørdag)
11. marts

Søndag 21. marts

18. marts

25. marts

1. april

Julemad i jordovnene. Hvis I først har
mulighed for at dukke op til
almindelig mødetid, er I stadig
velkomne.
Planlægge møder – visioner – skal der
fastsættes en weekend til
patruljetur? Skal seniorerne på
spejdernes lejr 2022 ? (Det håber
vi)
Snigning
Førstehjælp – praktisk kunnen på tur
3 poster.
Forberede underholdning til lejrbålet.
(Sketches – en sang – andet?) Lave
møde til 18.februar og 4. marts.
Snobrødsbuffet og lejrbål
Fastelavn og
”forældremøde”/generalforsamling
(hvis vi må)
Eget møde
Ikke møde
Eget møde
BIOGRAF/svævebane/tårn/lærred
mv. tur – dagstur
Storpionering - spejderne melder sig
ind på et projekt/sværhedsgrad.
Suppleret med båltænding
Knob
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 – afsluttes.
Evt båltænding.
Evt knob
Orientering – Nordstilling – kort
signaturer, verdenshjørner, naturen
hjælper os med orientering.
Påske – ikke møde

Stef handler
FÆLLESMØDE

Senior og trop
HUSK MØRKT TØJ

Uden Stef. Sketches med.

Stef har dej med.
FÆLLESMØDE
Kom meget gerne udklædte

IKKE MAD
IKKE MAD
Fælles tur
Jens – på det
avancerede
hold

FÆLLESMØDE

Gruppen giver vandremærket
mod fremvisning af diplom
efterfølgnede
Måske her hvor 50 km mærket
skal afprøves??
Jens på det
avancerede
hold
Uden Stef

FÆLLESMØDE

8. april

Orientering – fortsat (lille o-løb i
Gadstrup?)
15. april
Træne til Skt Georg
Forberede ”god gerning” løb
(Båltænding)
22. april
Skt. Georgsdag – skuespil og hygge.
Spejderlov og løfte. God gerning-løb
– lave poster til hinanden
29. april
Varme hveder i jordovne
6. maj
Orienteringsløb i Boserup
14. maj
Ikke møde pga Kristi Himmelfart
Kristi Himmelfartsferien – måske divisionstur – I hører nærmere
20. maj
Spis naturen – bøgeblads salat med
skovsyre – brændenældesuppe mv.
Natur
27. maj
3. juni
Sommerlejr forberedelse
10. juni
Sommerlejr forberedelse
17. juni
Årsstjerner – og fælles vandkamp.
Sidste møde inden ferien

Skuespil- mærket
FÆLLESMØDE

Stef har dej
Mette og Kresten?

Uden Stef

Vi ses på sommerlejr – vi kan desværre melde ud endnu pga Corona –
situationen. Vær beredt 

