
Aktivitets kalender for Bredsten Trop-
2018

Januar
31. Patrulje møde – tema er drama og leg.

Februar 
07. Patrulje møde – tema er drama og leg.
14. Vinterferie – ingen spejdermøde
21. Patrulje møde – tema er drama og leg.
23-24-25. Vinter lejr i Torn Trines hus – invitation følger. Troppen tager afsted fredag
28. Tropsmøde – Båltænding 1-4. - HUSK Birkebark 

Marts
07. Patrulje møde tema – orientering – kort forståelse og brug af kompas 
14. Patrulje møde tema – orientering – kort forståelse og brug af kompas
21. Tropsmøde – Vi skal bruge vores orienteringsevener i terrænet. Separat indbydelse følger. 
28. Påskeferie - ingen spejdermøde

April
04. Tropsmøde - Vi skal bruge vores orienteringsevener i terrænet. Separat indbydelse følger.
11. Tropsmøde – Vi laver mad med trangia og primi bivuak med pressening.
13-14. Bredsten Trop – årets patrulje dyst.
18. Vi holder spejder fri, da vi har været af sted i weekenden.
. Sct. Georges dag. OBS mødetiden er kl.XXXX i Katdal og vi afsluttter kl.XXXX

Maj
02. Trops møde – mad i det fri.
09. Trops møde – mad i det fri
16. Trops møde – vi laver mad i det naturen – separat indbydelse følger.
23. Trops møde – hængekøje hvad er det for en størrelse.
30. Tropsovernatning i Katdal – separat indbydelse følger.

Juni
01-03. Trops weekend ved vestkysten – separat indbydelse følger. 
06. Ingen spejder møde – vi restituerer efter weekenden strabadser.
13. Tropsmøde – årets sidste møde inden sommerferien.

Mødetidspunktet er fra kl. 17 – 19 medmindre I får anden besked. 
Alle møder afholdes i Katdal, hvis ikke der står andet. 

Betaling af kontingent, ture, lejre m.m. sørger vores kasserer for at holde styr på. Alt kommer altså på regning. 
Alle spørgsmål i forbindelse med økonomi, skal rettes til vores kasserer.

Husk vi er i skoven, så tag tøj på, der må bruges, og som passer til vejret.  Det er også en god idé at have 
en drikkedunk med, samt en pandelygte i den mørke periode.

Spejderhilsner
Ann Sophie & Martin
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