
Se oplysninger om gruppen på  http://alleroed-lynge.gruppesite.dk/enhederne/baever-alleroed/ 

Bæverprogram 
Allerød 

 

Efterår 2019 

 
Kære bævere. Så er det spejderefterår og vi skal være en masse ude, lave bål, lege, afprøve sjove ting. 

Husk altid udetøj og måske en lygte når det bliver mørkt til spejdermøderne. I løbet af efteråret skal vi 

arbejde med spejdermærkerne ”Navigatør” og ”Musik”. 

 

September 

 

3. september  Ild-møde 

    Vi øver at tænde bål og laver lidt lækkert over bålet. 

 

10. september Luft-møde 

    Vi afprøver luften og vindens muligheder 

 

17. september Spejderhjælpen og børn i Ghana 

    Vi lærer om børn i Ghana og taler om hvordan det er i Ghana. 

 

Uge 39   Spejderhjælpsuge (21. – 29. september) 

Bæverne hjælper derhjemme og f.eks. ved bedsteforældre og tjener lidt penge til 

udsatte børn i Ghana – se www.spejderhjaelpen.dk  

   

24. september Skovmøde – skoven nu og hemmelige huler 

    Vi mødes ved parkeringspladsen ved Vesterhus kl. 17.45 og skal hentes samme sted 

    kl. 19.00. 

 

29. september Høstgudstjeneste i Engholmkirken 

Vi hjælper med at bære høstgaver ind og deltager i familiegudstjenesten. Hele 

familien kan være med  

 

Oktober 

1. oktober  Skovmøde – indvielse af huler 

    Vi mødes ved parkeringspladsen ved Vesterhus kl. 17.45 og skal     

    hentes samme sted kl. 19.00. 

 

5. oktober  Ridderturnering med andre bævere og ulve fra det nordsjællandske. 

    Vesterhus 9.45 – 15 – se seddel. 

         

8. oktober  Bål, æbler og andet lækkert 

    Vi øver os i at lave mad og lækkerier på bål 

  

15. oktober  Efterårsferie 

    Intet møde  

 

22. oktober  Musikmøde 

    Vi laver instrumenter og øver musik 

http://www.spejderhjaelpen.dk/


Se oplysninger om gruppen på  http://alleroed-lynge.gruppesite.dk/enhederne/baever-alleroed/ 

 

   

 

 

 

29. oktober  Musikmøde 

 Mere om musik – skal vi lave et band?  

 

November 

 

5. november  Musik og sang 

    Rabalder, sjov og ballade. Vi bruger ørene og holder en lille festival.  

 

12. november  Navigatør i trafikken  

    Hvordan passer vi på hinanden i trafikken? 

        

19. november  Navigatør og synlighed  

    Hvor langt væk kan vi se reflekser? Husk en god lygte. 

 

22.-24. november Juleweekend for hele gruppen - seddel følger….husk nissehue og glæd dig☺  

 

26. november  Juleforberedelser og hemmeligheder    

    Adgang forbudt for voksne 

December 

3. december  Juleforberedelser 

    Vi skal bage bæverkager og lave juleting  

 

10. december  Nissemøde (sidste møde inden jul) 

    Hygge, julepynt mm. 

 

 

Januar 

14. januar  Nytårsmøde 

    Vi laver nytårsbål, synger bålsange og leger udenfor 

    Der bliver tid til nytårsfortsætter og -ønsker...måske skal vi i bæverbio. 

 

21. januar  Piratmøde            

    Splitte mine bramsejl og en halv flaske rom.  

 

Bæverklask 

Laura, Markus, Phillip, Birgitte & Mai Git  (29 33 72 38) 

 

  

 

 


