
 

1 

 

Bæverprogram 

Allerød  

 

Forår 2020 Møder fra 17.45 – 19.00 på Vestvej 18, hvis ikke andet er nævnt. Bemærk at 

vi har et par onsdage, hvor vi er sammen med bæverne fra Lynge. Husk 

altid varmt tøj efter vejret. 

 

 Vi skal i løbet af foråret arbejde med mærkerne ”Bæverdammen”, ”Natur” 

og ”Der var engang”. Og så skal vi på Cowboy og Indianer lejr😊 

 

21. januar  Piratmøde 

    Splitte mine bramsejl og en ½ flaske rom 

 

Onsdag 29.jan Skovmøde – skoven om natten, husk lygte 

    Vi mødes ved Vesterhus 17.45 og hentes samme sted kl. 19  

 

 

4. februar  Lygter 

    Vi skal lave en sej lygte til at nyde mørket med. 

 

11. februar  Intet møde - Vinterferie 

 

18. februar  Skovmøde 

Vi skal have vores lygter med i skoven og opleve lys/mørke i 

vinterskoven 

    Vi mødes ved Vesterhus 17.45 og hentes samme sted kl. 19  

 

25. februar  Vi lærer mere om bævere og bæverdammen 

  

  

        

Marts 

3. marts   Intet møde - Møde flyttet til onsdag 

 

4. marts    Generalforsamling for forældre og børn med gratis spisning 

Børnene skal slå katten af tønden (seddel følger) 

 

 

10. marts  Vi laver en film 

    Vi skal planlægge, klæde ud, spille skuespil, grine og øver os 

 

17. marts  Film 

    Hollywood – here we come 

 

24. marts  Pokémon 

    Seniorspejderne har lavet et møde til os om pokémon  
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31. marts  Forår og påskemøde 

    Planter, spirer og påskesjov 

 

 

 

April 

 

7. april   Påskeferie – intet møde  

 

14.april   Barresøgård 

Vi skal besøge Barresøgård sammen med bæverne fra Lynge. Vi mødes kl. 17.45 ved 

Slangerupvej 29, 3540 Lynge 

 

Onsdag 22. april Skovmøde – foråret i naturen 

    Vi mødes ved Vesterhus 17.45 og hentes samme sted kl. 19  

 

28. april   Skovmøde – foråret i naturen 

    Vi mødes ved Vesterhus 17.45 og hentes samme sted kl. 19 

 

Maj  

1.-3. maj   Cowboy og Indianer lejr 

    Vi tager til prærien i Ganløse -seddel følger 

 

5. maj   Kataput  

    Vi skal bygge en katapult og skyde med den  

 

12. maj   Mad fra naturen – kan også laves på bål   

    Vi finder planter i naturen, vi kan spise.  

 

19. maj   Mælkebøttemøde 

    Ukrudt eller flotte blomster? Vi tester. 

 

26. maj   Nordisk møde 

    Alt om de nordiske lande – på den sjove måde  

                

 

Juni 

2. juni   Vand – vand - vand 

    Sjov med vand – måske bliver vi våde 

 

9. juni   Sommerafslutning og sidste møde inden ferien – bål, snobrød, hygge mm 

      

August   Efter ferien er bævermøder om onsdagen 

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

     

Bæverklask 

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

 

Husk at melde jer til at tømme slusen på genbrugspladsen.  

Der kommer mail fra Ghita/Janne/Mikkel. 
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Mødested Genbrugspladsen kl. 16 - 18. 

I får 100 grønne penge for at hjælpe (en voksen og et barn).  

Børn der har hjulpet, plejer at få en gratis tur til BonBonland i september med gruppen. 


