Gadstrup Trop program 2. halvår 2022
Ret til ændringer forbeholdes.
6. januar opstart
udvidet mødetid 1720

Julemad i jordovnene. Hvis I først har
mulighed for at dukke op til almindelig
mødetid, er I stadig velkomne.

13. januar
20. januar

Snigningsøvelse i skoven
Bygge-møde – enten rafter eller med sne
– evt A-buk race.
Snobrødsbuffet og lejrbål.

27. januar
3. februar

10. februar
17. februar
Uge 8 vinterferie
3. marts
10. marts
UGE 11
17. marts
UGE 12
Søndag 20. marts

24. marts
31. marts
7. april
14. april
21. april

28. april

5. maj
6.-7. maj

Planlægge patruljemøder planlægge
mindst to – tre møder – de får tilbud om
at det ene møde er et bolsjemøde med
vores hjælp. 10/2, 10/3 og 31./3.
Eget møde
Fastelavn – bemærk 18.30 til 19.30

Stef handler og starter bål
op.
Medbring: 4 skrællede
kartofler pr spejder.
HUSK MØRKT TØJ

Mette N er der ikke
Stef har dej med.

Kom gerne udklædte.
Mette N er der ikke.

Ikke møde
Eget møde
Førstehjælp
Stef deltager ikke
Kollektivuge 8.+9. årgang
Fremstille rekvisitter til Spejdernes Lejr – Jens Ole minierne har
Scout Escape
materialer.
Kollektivuge 6.+7. årgang
SKOVBOMARCH. I er alle velkomne til at deltage i vores nabogruppe i
Bjæverskov (Skovtrops) vandredag. De har lagt ruter ud på 5, 10, 20, 30
og 50 km. Deltag i patrulje, gå baglæns, deltag med familien mv. I
melder jer selv til. Gruppen giver vandremærker for gennemført tur.
Førstehjælp med Poul Jan.
Eget møde
Forberede Skt. Georg – løb og skuespil
Ikke møde pga påske
Skt. Georgsdag
Mette N deltager ikke
18.40 – 19.10 Junior laver ”god gerning”.
Mini har deres eget løb. 19.15-19.30trop laver skuespil. Spejderloven og
løftet.
Øve signaturer – Gå en tur – vende kort
korrekt – hvad er det vi ser, hvordan ser
det ud på kortet? Patruljevis går de med
en leder.
Orienteringsløb i Boserup
Mette og Kresten
Halmlofttur med juniorerne

12. maj
19. maj
Udvidet møde 17-20
26. maj
2. juni
9. juni
16. juni

Varme hveder i jordovnene + koder
Spis naturen – bøgeblads salat med
skovsyre – brændenældesuppe mv

Stef har dej
Stef laver menu

Ikke møde pga Kristi Himmelfart

Sommerlejr forberedelse (evt. Scout
Escape)
Sommerlejr forberedelse (evt. Scout
Escape)
Årsstjerner – og fælles vandkamp. Sidste
møde inden ferien

(Jens Ole)
(Jens Ole)

Vi ses på Spejdernes Lejr i Hedeland i uge 30 

