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STIFINDERPROGRAM
!

November!

Onsdag 2.! Vi gennemgår de sidste 3 knob til knobmærket.!
Vi går en tur i den mørke skov, dels for at træne til weekenden og dels 
for at fornemme hvor meget man kan se uden lys. Husk godt fodtøj.!!
Dagens tur i skoven og 30 km turen søndag er en del af Kondi/Atlet 
mærket som vi tager om en måned.

Søndag 6.! 30-km tur. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 9.00 og regner med at være 
tilbage igen kl. 16.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er 
velkomne til at gå med (hvis de kan klare det)

Onsdag 9.! Vi afslutter knob mærket med at få afkrydset alle knobene.!
Vi skal også have sat 30-km pladerne fast på bælterne så husk at tage 
dem med.

Onsdag 16.! Vi arbejder med personlige mål. Vi lærer hvordan man kan måle uden at 
have lineal eller tommestok.

Onsdag 23. Vi tager et møde med alt om flaget.

Lørdag 26. - 
Søndag 27.

Juletur til Harebo ved Gørløse.!
Nærmere oplysninger og tilmeldingsblanket andetsteds i bladet.

Onsdag 30. Vi starter på resten af Kondi/Atlet mærket

December !

Onsdag 7.! Vi afslutter Kondi/Atlet

Onsdag 14. Juleafslutning. Vi kårer vinderen af Ravnens Økse.  Og så leger vi, 
synger og hygger omkring lejrbålet.

Januar 2011!

Onsdag 4. Vi starter det nye år med at bygge højt med rafter.

Onsdag 11. Vi øver underholdning til Forældrerådsmødet. 

Onsdag 18. Morse og signalerings møde. Vi lærer om morse alfabetet og prøver at 
sende en besked med morse apparater. Derudover snakker vi også om 
det fonetiske alfabet.

Onsdag 25.! Knob og besnøringsmøde. Vi laver en seng som hænger i et træ. Vær 
skarpe på Jeres vinkelbesnøringer, tømmerstik, slyngstik, dobbelt 
halvstik og pælestik.

Søndag ??.! Forældrerådsmøde på Nødebo Kro. Vi mødes kl. 12.00 for at øve vores 
optræden. Spis lidt frokost hjemmefra. Familie og venner er velkomne 
fra kl. 13.00 – det ville være dejligt, hvis der kom rigtig mange. Der er 
forældrerådsmøde fra ca. 14.00 til 15.00. Der arrangeres opgaveløb for 
børnene under forældrerådsmødet.


