KONG VOLMER SØTROP

Søspejderne i Vordingborg
Program efterår og vinter 2018
Så skal vi snart på land igen efter en god lang sejlsæson. Vi bruger møderne på bål, knob, navigation, pioner
(raftebyggeri), klargøring af vores både og ikke mindst sjov, hygge og udfordringer og planlægger efter vejret.
Fra november holder vi 3 forskellige typer møder i vinterhalvåret. Tropsmøder er møder for alle spejderene sammen,
der er planlagt at tropslederne (Tine og Søren). Patruljemøder er planlagt af patruljeledere og assistenter og holdes
patruljerne hver for sig. PL/PA møder er møder for patruljeledere
og assistenter, hvor patruljemøderne planlægges med hjælp fra tropslederne.
HUSK at tjekke vores hjemmeside www.siv.spejder.dk for evt. ændringer i program. Alle
”papirer” og information om kommende arrangementer findes dels i kalenderen under
datoen for arrangementet og dels under ”praktisk information”. Husk også at læse/genlæse
”Velkommen til Kong Volmer Søtrop” der finder du info om uniform og meget andet godt.
Der skal meldes afbud til Tine på 22736691, hvis du ikke kommer til et møde. Der gives
mødeknap til de der maks. har været fraværende 4 gange (heraf maks. 1 gang uden afbud.)
HUSK:
 varmt tøj - der gerne må svines til (varm jakke, overtræksbukser/skibukser, hue,
vanter og buff/halstørklæde)
 uniform - tørklædet skal bæres synligt uden på vintertøjet, og vi skal jo bruge alt
det gode i har i lommerne
 arbejdshandsker - de er gode når vi hugger brænde, bygger ting med rafter og
ordner bådene...
4. oktober

Tropsmøde 18:00-20:00
22. november Patruljemøde 18:00 – 20:00

6.-7. oktober

Natløb i Vordingborg for spejdere
over 12 år

29. november Patruljemøde 18:00 – 20:00

11. oktober

Tropsmøde 18:00-20:00

1.-2. december Juletur til Dehnshytten

18. oktober

Efterårsferie

6. december

Tropsmøde 18:00 – 20:00
PL/PA-møde 20:00 – 21:00

25. oktober

Tropsmøde 18:00-20:00
13. december Julemøde 18:00 – 20:00

28. oktober

Sidste sejlads in 10:00 – 12:00
Standerstrygning 13:00 - 16:00

1. november

Tropsmøde 18:00-20:00
PL-PA møde 20:00-21:00

3.-4. november Tropstræf for spejdere over 12 år

8. november

Patruljemøde 18:00 – 20:00

15. november Tropsmøde 18:00 – 20:00
PL/PA-møde 20:00 – 21:00

