
Bævernes spejderprogram, foråret 2023 

Understregning = medbring venligst! 

Husk: Tøj efter vejrliget – og muligvis også hjemmesko (for der er fodkoldt i Hytten). 

Vi har store plastiksække, som vi kan trylle om til regntøj, skulle det være, og ellers 
tror vi som regel, at vi sagtens kan overleve lidt regn. "#$% 

Ingen garanti for, at vi overholder programmet, for: 

a) Hvis det sner, tager vi ud at kælke, laver snelys og skøjtebane…  
b) Er det stjerneklart, tager vi ud og ser på stjerner eller fuldmåne (7.1., 5.2., 7.3., 5.5., 4.6.) 
c) Vi holder fri ligesom skolerne, men også de mandage, hvor bæverne har lavet noget i 

weekenden. 

Spejdermærker: Helligsansen, Du og jeg, Superheltemærket – se nedenfor, hvad det går ud på.  

Program: 

9. januar 2018 - Vi taler om julen og holder nytårskur. 

 Dress code: uniform eller casual (t-shirt eller tørklæde).  

Det er tilladt at have diadem, "sovsekande" eller anden hovedbeklædning på.  
Vi satser på en enkelt servering: Nytårspebernødder uden spinat, rødbeder eller 
dijon og dertil serveres Rosenborgs Hyttevin årgang 2023.  
Efter at vi har samlet fanen til "Her kommer Jens med fanen", bringer bæverne 
Guldkareten en tur over slotshyttepladsen og ind i skoven, hvor vi vil møde den 
altid elegante prinsesse Benedikte II. Sidstnævnte vil holde en kort nytårstale - 
muligvis om det at være en høflig, hjælpsom og god bæver - hvorefter stjernerne 
vil blive kastet over himlen. NB: Måske kan vi se en smuk fuldmåne? 

 

16. 1. Vi bygger bæverdam, maler glas (til lys) og planter et juletræ. 

Den, der har en tom pap-æske, f.eks. sådan én fra bageren, kan bygge en mini-
bæverdam. 

23.1.  Vi maler fuglefoderkasser, sørger for at ”fodre” juletræet.  

 Vi har malerskjorter til dem, der beder om det (af hensyn til malerpletter). 

 Man må gerne tage et rynket æble med til at ”fodre” dyrene med. 

 Vi skal huske at lave en puk (vand på frys i plastikbægre). 

30.1. Vi skal snitte en hockeystav (fra det oldfranske ord hoquet (hyrdestav)), så vi kan sende
  pukken (25,36mm) af sted. Vi håber, at vejret passer til en gang ”spejder-ishockey”.  

 Vil nogen bage boller til næste gang? 



6. februar  Vi får en fjer på! – og laver masker, klæder os ud som super helte. 

 Tag gerne en fjer med, hvis du har fundet én!  

 Vil et par forældre mon bage boller, så vi kan bide til bolle? 

 Måske kan vi se en smuk fuldmåne? 

 
Frivilligt: Ekstra tilbud: Tirsdag d. 7. februar, kl. 17:00: Fastelavns børnegudstjeneste med Rune 

 Fastelavns børnegudstjeneste | Vedbæk Kirke (vedbaek-kirke.dk) 

 Læs også mere her: Børn og unge | Vedbæk Kirke (vedbaek-kirke.dk) 

13. 2. VINTERFERIE  

 Vi holder fri ligesom skolerne, for erfaringen er, at de fleste også har godt af at holde  

 fri med familien. 

Søndag 19. 2.  Måske fejrer spejdergruppen fastelavn 

20. 2.  Aflyses, hvis spejderne har holdt fastelavn den 19.2.  

 Hvis ikke, holder vi bæverspejdermøde. 

Vi ”laver” penge, bygger en købmandsforretning (tag gerne fin, tom emballage med!) 

 Følelses-memoryspil. (Se opgaverne under ”du og jeg”-mærket!) 

27.2. Vi leger købmand til den store guldmedalje. 

6. marts Hvis spejderne har lyst, fortsætter vi med at lege købmand – og lukker butikken med 
 et smukt bål.  

 Vi skal huske at plukke vintergækker, så de kan være tørre til næste gang. 

 Måske kan vi se en smuk fuldmåne?  

13.3. Vi forbereder påsken. Hvad betyder påske? Hvad gør man i påsken? 

 Har vi mon fået tørret vores vintergækker? 

20.3. I forbindelse med kampagnen, der dækker hele landet: Affaldsindsamling i skoven 
med alle interesserede, små og store.  

Lørdag 25.3.  Vandretur for alle spejdere i Vedbæk-Nærum Spejdergruppe; information følger. 

27.3. Vi holder fri denne mandag p.g.a. den lange lørdagsvandretur, men hvis ikke 
bæverne deltager: Vi forbereder påsken, farver æg. Ægte æggejagt plus æggeløb 
(med ske), trille og kaste æg, ægge-petanque, æggebowling 

 Tag gerne et æg med.  



3. og 10. april Påskeferie 

17. april Vi fejrer fødselsdag for dronning Margrethe II – og det bliver en fødselsdag for alle. 

 Fødselsdagsløb: Lav et flag mv. 

Lørdag 22. 4: Bæverdag i distriktet; information følger.  

24.4.  Vi holder fri efter distriktsturen.  

1.5.  Vi sår/planter forskelligt. Tag gerne frø eller løg med!  

Fuldmåne-møde, da der i aften er fuldmåne.  

 Der serveres et særligt bryg over bål: Tigerblod skulle give tiger-mod og -styrke! "#$% 

 Vi starter snitningen af håndtag (færdiggøres til næste gang) og af snobrødspinde. 

8. maj Sæbeboblemøde.  (Dåser, metaltråd og håndtag, snittet af bæverne, 
sæbeboblevæske) 

 Måske kan vi se en smuk fuldmåne? 

15.5. Vi snitter færdigt, så vi kan få snobrød – og lærer mere om at sætte og tænde bål 

 (Skriftlig eksamen i gym starter) 

22.5.   Vi tager på skovtur, forbereder en cirkusforestilling med diverse bodytricks.  

 

Mandag 29.5. PINSEFRI 

 

5. juni Vi laver en cirkusforestilling (balancegang på træstubbe, gå lige osv.  

Se under ”superhelte”-mærket ndf.) 

Måske kan vi se en smuk fuldmåne? 

Spejderlederne uddeler spejdermærker. 

12.6.  Traditionsrig afslutning for alle spejderne med deres forældre foran Spejderhytten.   

Forældre medbringer et tæppe at sidde på, kød f.eks. pølser eller bøffer, drikkelse 
samt service. 

Spejderhytten forbereder en kæmpegrill. Spejderne serverer salat og brød til. 

(Glemmer man service, kan man låne i Spejderhytten.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tre mærker: 



Helligsansen 

- 1 Hvordan dufter julen; kimsleg med juledufte 
- 2 Hvorfor spiser vi fastelavnsboller? Hør historien om fasten, mens I spiser 
- 3 Lav påskeæg, skaller fra udpustede æg 
- 4 Æggeræs – med æg på ske, kaste æg, trille æg, ægge-petanque, æggebowling 
- 5 ”Numseskims” – gå krabbegang og mærk på f.eks. juleting, der ligger under en presenning ved at 

sætte dig på tingene 
- 6 Kirkeåret rundt – prøv aktiviteter med tilknytning til alle årets højtider på et møde 
- 7 Hvilke højtider fejrer børnene i bæverflokken? Hvad gør man ved højtiderne i andre religioner 

Du og jeg, Fællesskab og vores følelser 

- 1 Følelses-memoryspil – bæverne skal mime en følelse 
 En bæver spiller f.eks. glad/sur – og de andre skal gætte følelsen 

- 2 Hvad betyder det at sige tak og rose 
- 3 Lav spilleregler i bæverflokken for at være gode venner, og for, hvad man gør, hvis man er 

blevet uvenner 
- 4 Få en ny ven – prøv at arbejde sammen med én, du ikke kender så godt 
- 5 Bæverne er bundet sammen to og to, skal løse en opgave i fællesskab 
- 6 Løse opgaver, samtidig med at bæverne har forskellige ”handicaps” 

 

Superhelte, Brug din krop og kend dig selv 

- 1 Se, hvad jeg kan (bodytricks, evner, færdigheder) 
- 2 Lav en cirkusforestilling 
- 3 Lav kostumer og udstyr, så bæverne ligner superhelte 
- 4 Balancegang på træstubbe 
- 5 Hvor højt kan et tårn bygges af brænde 
- 6 Spille mikado udenfor (med lange pinde) 
- 7 Hvor meget kan en bæver løfte med hjælpe fra andre 
- Superhelteløb 
- 8 Hverdagshelteløb 

 


