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Program for Skovgruppens Mikroer 
Efterår 2017

August
13. august Det store opstartsmøde. Mere info følger.
20. august Legemøde - vi skal lære hinanden at kende. 

September
2.-3. september Overnatning i shelter på Langagergård. Og vi får besøg af en ildflue???
17. september Her laver vi navneskilte.
30. september OBS!! LØRDAG. Bamselege. Mere info følger.

Oktober
8. oktober Vi skal lave bestikposer. Vi laver dem i batik.
29. oktober  Her vil vi rigtig gerne have hjælp fra nogle forældre der er gode med en 

symaskine (og har en de kan tage med). Vi skal nemlig have syet alle be-
stikposerne sammen. 
Imens der bliver syet skal mikroerne selv lave snor til poserne.

November
11. november OBS!! LØRDAG. På super-gigantisk-tur med minierne. Mere info følger.
26. november       Nu er det snart jul, så der skal laves juledekorationer.

December
10. december Julefrokost for alle mikrospejdere og deres familier. Mere info følger.

Januar 2018
7. januar Dette møde er ren hygge. Vi smider en film på og laver popcorn.
27.-28. januar Overnatning på Langagergård. Mere info følger.

Vi har prøvet at planlægge møder hver anden søndag. Det er lykkedes meget godt, bortset fra 
omkring efterårsferien. 

Alle møder er fra kl. 10-12 på Langagergård med mindre andet er beskrevet. Og vi er ude 99% 
af alle møder, så det er vigtigt at børnene er klædt på efter vejret.
Hvis programmet bliver lavet om, får I besked på mailen. Der vil til større arrangementer kom-
me en invitation ud med nærmere info. 
Al tilmelding foregår via butikken på hjemmesiden: www.skovgruppen.dk/butik.

Det er meget vigtigt at I melder afbud til møderne, hvis I ikke 
kan komme. Enten via mail til mikro@skovgruppen.dk eller 
sms til en af lederne. 

Ledere:
Mette 61 77 43 44
Jacob 20 63 52 04

Maja 42 45 62 00
Sie 60 67 52 04 Heidi 23 35 12 21
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