
 

   Sidst redigeret d. 14/12-2016 

Program for bæverne/spirerne i Dalum spejdercenter (Birkedals Alle 63) – Forår & Sommer 2017 

Dato Aktivitet Hvad laver og lærer bæverne på mødet 

31/1 Mærket: Eventyrmad Madens duft, smag og udseende fortæller historier og 

lokker til nye oplevelser. 

7/2 Mærket: Eventyrmad Denne gang tager vi verdenen rundt og smager mad fra 

andre lande. 

14/2 Vi holder vinterferie Vi holder vinterferie så intet spejdermøde. 

mand. 20/2 Tænke dag - ,ødetid informeres om senere Vi holder møde mandag aften sammen med ulve smutter 

og fejrer fødselsdag for Robert og Olave Baden Powell, 

som grundlagde spejderbevægelsen. 

Sønd. 26/2 Fastelavn v. Dalum kirke Invitation og mere info kommer 

28/2 Mærket: Eventyr mad - Bæverne møder 16.30 og forældre + søskende 

inviteres kl. 18.00 til 19.00  

Bæverne forbereder mad til forældre + søskende som 

inviteres med til spisning. Det koster 20 kr,- pr. næse der 

deltager (forældre + søskende) Vi hjælper hinanden med 

oprydning 

7/3 Jorden rundt med Gnisterne Vi lærer om jorden og hvad den kan bruges til samt at 

turde gøre flere ting. 

14/3 Jorden rundt med Gnisterne Vi lærer om jorden og hvad den kan bruges til samt at 

turde gøre flere ting. 

21/3 Jorden rundt med Gnisterne – Vi mødes 16.30 til 19.00 Udvidet mødetid – Tag din(e) bedste venner med til 

mødet så vi bliver flere til spejder  

24-25-26/3 Gruppetur til Port Arthur – Mere information kommer Hele Dalum gruppe (store + små) tager afsted sammen på 

lejr. 

28/3 Tegnrytter Lyde, som ikke er ord, kan også fortælle en hel masse. 
Bæverne lærer at arbejde med forskellige lyde som en 
kommunikationsform.  

4/4 Tegnrytter Idag skal bæverne arbejde med kommunikation gennem 
billeder, kropssprog og mimik.  

11/4 Vi holder påske ferie – Intet bævermøde Vi holder fri i påskeferien. 
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18/4 Tegnrytter Vi laver en lille billedeserie, hvor der bruges alt det, vi har 
lært, til at fortælle en historie uden brugen af ord.  

25/4 Vi er kreative og laver forskellige snobrød på bål  Der skal males fælles på et stort lærred og laves snorbrød 

over bål. Vi repeter bålmager mærket og madeventyr. 

2/5 Skæbnejæger  Nogle gange er det tilfældigheder, der afgør, hvad der 
kommer til at ske. Bæverne skal nemlig spille roulette 

9/5 Skæbnejæger Bæverne hører et spændende eventyr om Sofie, der 
pludselig havner i et land, hvor eventyrlige drømme bliver 
til.  

16/5 Skæbnejæger Som Skæbnejægere skal bæverne på et løb, hvor det er 
tilfældigheder, der afgør, hvilke ingredienser de får til at 
lave alletiders lagkage.  

23/5 Vi laver forberedelser til sommerlejren Vi gør klar til sommerlejr ved at øve teltrejsning og lave 

sidder underlag. 

25 til 28/5 Sommerlejr på Thurøbund spejdercenter med Ulve/Smutter – mere 

information kommer 

Vi holder sommerlejr med temaet Peter Pan: ”Tænk på 

det bedste du ved...”  

30/5 Krible krable Vi ser på årstidens små dyr i skoven og ved å. 

6/6 Mad på bål og lege fra gamle dage Vi repeterer mærkerne madeventyr samt bålmager fra 

efteråret og vinteren. 

13/6 Sommer OL Vi øver os i at blive bedre til: Løb, kast, spring og ballance. 

Torsd. 15/6? Sommerfest – Mere information kommer Sommerfesten er for alle i gruppen + deres familier. Vi 

ønsker hinanden god sommer og på gensyn til nye 

oplevelser efter ferien. 

20/6 Afslutning ved skovsøen - vi mødes og hentes ved Skovsøen Vi slutter en god sæson af ved Skovsøen hvor vi mødes og 

hentes. 

Uge 30 Der er Spejdernes Lejr i Sønderborg. Hvis i har tid så tag en hel dag og en 

familietur dertil og oplev en spejderlejr sammen med 40,000 andre 

spejdere. Dalum gruppe har deres ældste spejdere med.  

Der vil muligvis været et par bæverledere på lejren men 

de fungere på andre poster og opgaver  

15/8-17 Vi starter op efter sommerferien – Hulebyggeri Vi skal lære de nye bævere at kende og bygger hule 

sammen.  
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Lørd. 19/8 Spejderstart og oprykning – Mere information kommer De børn som er startet i 2. klasse rykker op til 

Ulve/Smutter og møder om mandagen. Alle er velkomne. 

22/8 Suppe på bål + hulebyggeri og historie fortælling Vi gør vores hule færdig og spiser inde i den 

29/8 Gå tur til heksehullet Vi ser lidt mere på naturen i nær-området. 

 

 

HUSK hver gang at: 

● Tage forbehold for ændringer i programmet 

● Vi starter kl. 16:30 til 18:00 

● At melde afbud hvis du ikke kan komme 

● Altid påklædning efter vejret  

(Da vi måske skal udenfor) 

 

Kontakt personer: 

Karin Grønne:  

Mobil: 61 68 31 49 

Mail: karingronne@gmail.com  

 

Ane Frydenboe:  

Mobil: 20 61 87 33 

Mail: aneogbo@gmail.com 

 

Hvis du vil vide mere om, hvad dit barn får ud af at være spejder, så besøg hjemmesiderne www.pigespejder.dk og www.spejdernet.dk 

PS. Vi har altid plads til flere børn, så del gerne programmet med venner og bekendte.  

 


