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Bæverprogram 

Allerød  

 

Forår 2019  Møder fra 17.45 – 19.00 på Vestvej 18, hvis ikke andet er nævnt. Husk altid 

varmt tøj efter vejret. 

 

 Foråret byder på superhelte møder, udforskning, natur, første hjælp, bål, 

vandretur, weekendlejr og cirkus. 

 

 

 

Januar 

22. januar  Is – Sne og mørke 

    Vi skal se hvad man kan med kulde, sne og is 

 

29. januar  Stjernene på vinterhimlen 

    Alt om stjerne og stjerne billeder 

  

Februar 

 

5. februar  Superhelteskolen 

    Vi finder vores indre superhelte 

 

12. februar  Intet møde - Vinterferie 

 

19. februar  Mere om superhelte 

    ..vi laver flere superhelte ting 

 

26. februar  Intet møde - Møde flyttet til onsdag 

 

27. februar            Generalforsamling for forældre og børn med gratis spisning 

    Bæverne skal slå katten af tønden, (seddel sendes pr. mail) 

  

        

Marts 

5. marts   Knob og knuder 

    Hvad skal vi med dem? 

 

14. marts  Vi laver en førstehjælpskasse 

    Og øver førstehjælp 

 

21. marts  Hverdagens superhelte 

Der er masser af helte omkring os – hvad laver de? 

 

26. marts  Foråret og naturen lige nu.  

Vi leger og undersøger spirer 
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April 

2. april   Byorienteringsløb 

    Hvordan finder vi vej? Kræver det specielle superhelte evner? 

 

9. april   Bål og snacks på bål 

    Vi øver os i båltænding og -opbygning…og bruger bålet til lækkerier 

 

16.april   Påskeferie – intet møde 

     

23. april   Forberedelser til cirkus 

    Vi starter cirkustræningen 

 

27.april   Vandretur 

    Vi skal gå 10 km og opleve en masse (se mail om mere info) 

 

30. april   Skovmøde – jubii det er forår i skoven 

    Vi mødes ved Vesterhus kl. 17.45 og hentes samme sted kl. 19.00 

 

Maj 

7. maj   Skovmøde – vi skal finde mad i naturen  

    Vi mødes ved Vesterhus kl. 17.45 og hentes samme sted kl. 19.00 

 

14. maj   Vi øver cirkus        

    Afpudsning af vores cirkusnumre 

 

21. maj   Cirkus – de sidste forberedelser og forestilling 

    Vi øver flere numre og forældre/søskende er velkommen kl. 18.30 til forestillingen. 

 

28. maj   Forberedelse til sommerlejren 

    Hvad skal vi have med, hvordan pakker vi    

 

29. maj – 2. juni Sommerweekendtur til Houens Odde.  

Seddel følger med alt det praktiske  

                

 

Juni 

4. juni   Superkræfter 

    Brug jeres superkræfter 

 

11. juni   Sommerafslutning – bål, snobrød, hygge mm 

      

August 

20. august  Første møde efter sommerferien – for alle, også de der snart skal være ulve.  

     

Bæverklask 

Markus, Lykke, Mikkel, Rasmus & Mai Git (29 33 72 38) 

 

  

 


