Bævermøder efteråret 2022
Mandage fra kl. 18-19,30

12.9. Vi laver små trommeinstrumenter og/maracas
Materiale: Fine, tomme æsker og trommestikker = grene, der er pænt snittede eller bog fra bøgetræer
samt plastikbægre el.lign. til maracas
19.9. Spejderne sniger sig gennem skoven efter reflekser og andre spor. Find vej uden gadeskilte!
Alle udstyres med refleks.
Materiale: Refleksmateriale, der kan sættes på tøjet eller en pæn, afbarket pind
26.9. Byg hule til pindsvinene! (F.eks. 50x60cm og 20 cm høj). Vigtigt: Isolering i bunden.
Materiale: Naturmaterialer, måske et æble ved siden af boet.
3.10. (Sigrid kommer en halv time for sent p.g.a. ”lærerforsamling”, og Lea skal til Generalforsamling.)
Hvilke forældre kan og vil springe ind? Hvad kan vi høste nu? Æbler, pærer, slåen, hyldebær og blade til en
bladkrans!
Materiale: Ståltråd og blade, der skal være tørrede, eller som bliver tørret
10.10. Der var fuldmåne den 9.10. – kan vi se det? Byg en kirke!
OBS: Materiale: Skotøjsæsker – alle bævere medbringer en skotøjsæske til spejdermødet
Ekstra: tirsdag 11.10. kl. 17 med aftensmad i og ved Vedbæk Kirke: Høst- og pastagudstjeneste for alle børn
i Vedbæk Kirke. Mød gerne op i spejderuniform.
NB: 17.10 aflyses; når skolerne holder fri, er der ikke spejdermøder.
24.10. Lav bladkransen (enten med ens blade eller med forskellige tørre blade) og kirken færdig! Lav et
græskarlys til Halloween!
Materiale: Små græskar
NB: 31.10. aflyses – dette spejdermøde aflyses p.g.a. halloween (All Hallows´ Eve = alle helgeners aften).
(Til orientering: Allehelgensaften ligger den første søndag i november, dvs. den 6.11.; 31.10. fejrer alle børn
”halloween”.)
7.11. Vi mødes kl 18,10 med vores præst Rune foran Vedbæk Kirke. Der kommer lidt gys undervejs… "
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Ekstra: 8.11. Spaghetti-gudstjeneste i Vedbæk Kirke for alle børn fra kl. 17 – med aftensmad (kirken
inviterer). Mød gerne op i din fine spejderuniform!
14.11. (fuldmåne) Vi ser på stjerner (stjernekort) og ser på nattehimlen med en kikkert. Måske kunne vi
lave en kikkert?
Materiale: Køkkenruller, stjernekort og frysepose + elastikker samt farver

21.11. Julegaveværkstedet åbner; medbring gerne gode idéer! (Sten, muslingeskaller, kogler i snor…)
28.11. Julegaveværkstedet, fortsættelse.
5.12. Juleafslutning
OBS: Materiale: Et julelys. Alle bævere medbringer et julelys og måske lidt knas.
Spejderlederne har ler m.m.
Ekstra: Tirsdag 13. december 2022, kl. 17:00 Børnegudstjeneste med Luciakor

Start efter juleferien: 9.1. 2023: Bævernes nytårsfest

Med de bedste spejderhilsner
Lea og Sigrid samt Sara, Johanne og Sidsel, tre gæve spejdere
(Sigrids tlf: 61 61 23 67)

De to mærker, som vi vil tage undervejs:
Du og jeg, Fællesskab og vores følelser
-

Følelses-memoryspil – bæverne skal mime en følelse
En bæver spiller f.eks. glad/sur – og de andre skal gætte følelsen
Hvad betyder det at sige tak og rose
Lav spilleregler i bæverflokken for at være gode venner, og for, hvad man gør, hvis man er blevet
uvenner
Få en ny ven – prøv at arbejde sammen med én, du ikke kender
Bæverne er bundet sammen to og to, skal løse en opgave i fællesskab
Tillidsøvelser – kan de stole på hinanden
Løse opgaver, samtidig med at bæverne har forskellige ”handicaps”

Min Familie, Kend dig selv og dit fællesskab
-

Tegn/modeller familiemedlemmer og snak om de forskellige familier (antal medlemmer)
Historie om bæverfamilien: de voksne tager sig af ungerne
Kig på billeder af forskellige slags hjem
Lav mad/bag en kage og invitér evt. bævernes familie på besøg til et bævermøde

