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STIFINDERPROGRAM

August!

Onsdag 16.

Første møde efter sommerferien. Vi starter med en båltændingskonkurrence. Derefter
afkrydsning til Ørneprøven.!

Onsdag 23.!

Vi fortsætter med afkrydsning til Ørneprøven. !

Onsdag 30.

Sidste møde inden oprykningen. Vi leger og hygger omkring bålet. !
2. års stiﬁnderne skal blive ½ time længere. Vi vil gerne høre jeres mening om, hvem der
skal være kobbelledere og –assistenter til næste år.

Torsdag 31.
august –!
Søndag 3.
september

Hillerød Kræmmermarked. Kom og hjælp til i konditoriet – helst i uniform. Husk at tage de
sidste rundskuehæfter med, så du kan få dem solgt.!

September!
Onsdag 6.!

!
!
!

Intet møde.

Torsdag 7.!

Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt Mølle kl. 18.00, hvorefter vi går
ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager afsked med de stiﬁndere, som skal være spejdere,
og vi tager imod de nye stiﬁndere, som rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de
nye kobler. Vi slutter ved 21-tiden. !
Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk cykellygter.

Onsdag 13.

Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om
båltyper, øve båltænding og høre om sikkerhedsreglerne for brug af sav og økse. !
2. års stiﬁnderne skal blive ½ time længere.!

Onsdag 20.

Vi checker stiﬁnderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens traditioner, om De
Gule Spejdere og om andre spejderkorps.!

Lørdag 23. !

Bålaften. Mere herom andetsteds i bladet.

Onsdag 27.

Vi fortsætter med og afslutter Totemprøven. Vi gennemgår principperne for indretning af
en lejrplads og de vigtigste besnøringer, så I er godt forberedt inden turen den kommende
weekend. Vi skal også lige have checket kobbelkasserne. Tilmelding til turen til
Klokkedam/Sct Georgsløb.!

Lørdag 30. Søndag 1.

Weekendtur til Klokkedam ved Buresø. Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl. 10.00. Derefter
kører vi til Klokkedam, hvor vi skal lave lejrsport og bålmad. !
Søndag skal vi på Sct. Georgs løb ved GilWell hytten.!

!

!

Vi har brug for forældre til at hjælpe med at køre til Klokkedam lørdag og fra Klokkedam
til Sct. Georgsløb søndag og senere hjem derfra søndag. Mere herom senere.
Oktober!
Onsdag 4.!

Vi starter på at bygge en båd

Søndag 8.

Arbejdsdag på Bassebjerg for forældre.

Onsdag 11.

Vi afslutter båd projektet.!

Onsdag 18.

Efterårsferie. Intet møde. !

Onsdag 25.

Vi går en rask aftentur i skoven. Tag det samme fodtøj på, som du skal gå i på 30-km
turen på søndag. Mundtlig tilmelding til 30-km turen på søndag.!

Søndag 29.

30-km tur. Vi mødes ved hytten kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen kl. 17.00. Husk
stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at gå med.!
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