Micro-Mini spejdere
Kære spejdere og forældre,
Velkommen tilbage til et nyt spejdersæson, forhåbentlig uden Corona restriktioner. Vi håber, I har
haft en skøn sommer.
I dette brev kommer I til at læse en kort præsentation af vores ledere, da vi har fået en ny leder på
vores hold, nemlig Andreas og vores aktivitetsprogram for hele sæsonen.
Mødetidspunkt: 17:00 – 18:30
Vi har ændret tidspunkterne for spejdermøderne, så jeres børn får halvanden timer fremover. Så
fra mandag d. 24. august starter vi kl. 17:00 og vi afslutter kl. 18:30.
Ledere:
Andreas Lynnerup

Andreas er jeres nye Micro-Mini leder. Han har en meget stor erfaring som spejder og har været
spejder siden 7 år og været leder i det sidste 15 år i alle grene. Civilt er han uddannet
Naturvejleder og arbejder til dagligt som Direktør i et eventbureau. Efter flere år med
projektarbejde i spejderbevægelse Danmark har Andreas igen, valgt at gå ind i gruppearbejde og
hjælpe Aars gruppe. Senest var Andreas Leder for aktivitetsudvalget på spejderlejr 2017. Andreas
har været KFUM spejder (grøn) spejder altid, så han glæder sig meget til at få en ny uniform.

Oana Elena Bernlow

Oana bor i Aars, mor til 2 piger, begge går til spejder, Emilia til Micro-Mini og Alexandra til junior.
Oana elsker naturen og camping. Hun er uddannet lærer. Oana har været blåspejder siden
december 2019 og glæder sig til at tage imod de sødeste, kreative og energifulde børn.
Jens Møller Nielsen

Jens bor i Aars og har 27 års erfaring som blåspejder og glæder sig til at møde jer igen.
Herunder kan I se, hvilke aktiviteter vi har planlagt til jer. Vi glæder os til.
I kan kontakte os på:
Andreas: tlf. 50481124, e-mail: andreas@event-fabrikken.dk
Oana: tlf. 21563847, e-mail: oana@bernlow.dk

Spejdermøder:
Nr.
1

Dato
17.08.2020

Aktiviteter
Opstart – hejs flaget, Vi snakker om, hvad vi
lavede denne sommer.

2

19.08. 2020
(onsdag)

Sommerfest/ Oprykningsfest
17:00 – 19:30

3
4

24.08.2020
31.09.2020

5

7.09.2020

6

12-13. sept

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020
05.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020
02.11.2020
9.11.2020
16.11.2020
2022.11.2020
23.11.2020
30.11.2020
7.12.2020
? december

bålmad
Hvad skal vi pakke i vores rygsække, når vi skal på
tur?
Trafikskilte – alle tager deres cykler med og vi
træner på parkeringspladsen
Fra jord til bord: Gårdbesøg hos Jens Kristian. Vi
mødes kl. 17:00 på gården
Sommerlejer - Tur til Boldrup museum
Vi mødes kl. 09:00 ved museet. Hvis der er børn,
der ikke kan overnatte, kan de hentes kl. 19:00.
Resten hentes kl. 10:00 på søndag.
Ingen spejdermøde
I dag starter vi med ILD
VAND
En god kammerat
Ingen spejdermøde. Efterårsferie
JORD
En god kammerat
ELEKTRICITET
RAKET: 2 spejdere er vært, 2 filmer, 6 laver forsøg
En god kammerat
Novembertur med alle grenene – man må vælge
selv vælge en dag eller begge dage
Ingen spejdermøde
Vi begynder med julehygge.
Julehygge
Skt. Lucia (datoen kommer senere) og afslutning

18
19
20
21

De bedste hilsener,
Oana, Andreas og Jens

Mærke man opnår

”Bålkok”
”Trafikskilte”

”Spis naturen”

Nørd
En god kammerat

