18. august

25. august
27.-28. august
1. september
8. september
15. september
16.-18. september
22. september
29. september
6. oktober
13. oktober
Uge 42
27. oktober

Fredag 28. oktober
3. november OBS
udvidet møde fra
17.30-20.00
10. november
17. november
24. november

Fredag 25. november
26.-27. november

Ingen alm møder i
december.
5. januar 2023
Kollektivuger i januar

TROPPENS HALVÅRSPROGRAM EFTERÅR 2021. Ret til ændringer
forbeholdes
Opstart og oprykning.
Fælles klondike lige efter oprykning.
Nathejk drøftes.
Patruljeinddeling – samarbejdsøvelser i de tre patruljer. Nathejk
prep
Gruppetur på spejdergrunden
Mixed – honningkagedej, raftestativ – A-bukke
Planlægge 3 patruljemøder TEMA’er (valgfri, natur/vildmark, bål)
Patruljemøde 1
Nathejk/Adventureløb (kun for 7. - 9. klasserne)
Koder - fællesmøde
Patruljemøde 2
Patruljemøde 3
Forberede Halloween møde
Efterårsferie Ikke alm møde. Mulighed for at deltage på PLAN
Fælles Halloweenmøde udendørs med suppe og hygge. Dem der har
brug for planlægningstid til næste dags halloweenløb går fra til
dette.
Halloween løb for alle fra byen mv. Ved Halloweenudvalget (nogle
fra troppen og Helle og Mette D)
Mad på Trangia

Førstehjælp (uden Stef)
Pakke til gåtur 26/11 – hvad skal man have med til Fjeldtur til Norge
af fællesgrej.
Pakke til gåtur – hvad skal man have med til Fjeldtur til Norge af eget
grej. Medbring jeres pakkede rygsække, vi gennemgår udstyr og har
det samtidig klar til gåturen om lørdagen.
Fælles fakkeloptog for at tænde brugsens juletræ
Vintertur træningsgåtur inden Norge om lørdagen. Vi ender i
”vildmarken” i Næstved, hvor vi slår telte op og hygger med bål mv.
– slutter tidligt af søndag. Gå med telte, mad og trangia.
Vi forventer at spejderne bakker op om juletræssalget. Patruljerne
kan evt indbyrdes aftale egen juleafslutning uden
ledertilstedeværelse.
Julemad i jordovnene og over bål – udvidet møde 17-20.30.

Opstart igen 5. januar 2023 – glædelig jul og godt nytår

