
 

AKTIVITET HUSK MÆRKE

5. januar
Vi starter op efter nytår med film og popcorn i 
biografen i Lange Eng

Vi mødes kl. 
9.45 i Lange Eng

18.-19. januar
Indendørs overnatning på Langagergård.  
Vi starter på knivmærke

Info senere

25. januar Tur for alle mikroer og minier i divisionen

9. februar Vi øver knob

1. marts Vi bygger huler

15. marts Vi arbejder videre med hulerne

29. marts Bålmad i og ved hulerne

23. april Skt. Georgsdag - gruppearrangement kl. 17-19 Info senere

25. april Bamselege Info senere

2. maj Sov ude dag Info senere

15.-17. maj Gruppetur - sporjægermærket Info senere

7. juni Vi fortsætter med sporjagermærket

21. juni Afslutningsmøde

VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN

25. februar Grupperådsmøde (generalforsamling) Indkaldelse følger

6. juni Arbejdsdag for forældre Info senere

8.-11. juli
Gruppesommerlejr til Toggerbo på Djursland. 
Bindende forhåndstilmelding senest 15. april

Pris ca. 500 kr. 
Mere info senere

toggerbo.dk

16. august Startmøde efter sommerferien Info senere

5. september Vandredag for hele gruppen Info senere

26.-27. september Mikro-/minitræf med shelterovernatning Info senere

MIKROKALENDER FORÅR 2020

• Alle møder er søndag fra kl. 10-12 på Langagergård med mindre 
andet er beskrevet. Og vi er ude 99% af tiden, 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 komme en invitation ud med nærmere info. 

• Al tilmelding foregår via butikken på hjemmesiden: 
www.skovgruppen.dk/butik, og man er ikke tilmeldt før eventuel 
betaling er gennemført. 

• 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 
Heidi 23 35 12 21 
Marianne 26 85 41 49 
Maja 42 45 62 00 
Kasper 53 12 35 66 
Jeppe

OBS! Lørdag


