Fastelavn på Maglevad
Program for
marts

Igen i år var det synd at sige, at Laden var fyldt med børn og voksne
til dette års fastelavnsfest. Vi har en formodning om, at det igen i væsentlig grad skyldes, at Lokalavisen Ugenyt har svigtet os! Det lykkedes dog alligevel, at afholde en fastelavnsfest efter vanligt mønster.
Det var som sædvanligt dejligt at se alle de forskellige udklædninger
og nyde al den kreativitet, der var blevet lagt for dagen.

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf.
40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Mandag

3.3.

Mandag

10.3.

Vi ser på stjerner på himlen og laver bål
Brækket en arm og hul i hovedet

Mandag

17.3.

Vi laver usunde ting og smager på det

Mandag

24.3.

2. Påskedag - Intet møde

Mandag

31.3.

Vi snitter og laver et bål

For børnenes vedkommende var der godtepose til kattekonge og kattedronning, og til bedst udklædte var der et fastelavnsris. For de voksne
var der guldøl til kattekonge og kattedronning, og til bedst udklædte
en flaske rødvin.
Følgende blev kåret:
0-5 år:
Kattekonge:

Rasmus, klædt ud som Ninja Turtle.

Kattedronning:

Lucas, klædt ud som mus.

Bedst udklædt:

Lucas, klædt ud som mus.

6-9 år:
Kattekonge:

Frederik, klædt ud som Ridder (fra rollespil).

Kattedronning:

Mads, klædt ud som CIA agent.

Bedst udklædt:

Stine, klædt ud som postkasse.

10-16 år:

Tillykke med fødselsdagen til:
Katrine den 29. marts

Mikro-hilsener
Henrik, Paw og Rikke

Kattekonge:

Bjarke, klædt ud som Pelle
(mest som sig selv).

Kattedronning:

Frederik, klædt ud som Gerda.

Bedst udklædt:

Sofie, klædt ud som bondemand.

Husk: Hav tøj på, der passer til vejret, da du skal regne med, at vi er udenfor!
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Voksne:
Kattekonge:

Carsten, klædt ud som Gitte (mest som sig selv).

Kattedronning:

Bjarke, klædt ud som Kong Pelle.

Bedst udklædt:

Eva, klædt ud som Lille Per.

Program for marts

Som det efterhånden er en tradition, var der også præmie til bedste
tegninger på borddugene. Dette år gik præmierne udelukkende til store børn! Der var således popkorn til: Jeanette, Jens og Bjarke.
På fastelavnsudvalgets vegne
Poul

Familietur til Kullen den 24. maj
Der har været flere forspøgelser, om der vil blive lavet en familietur
til Kullen i Sverige med mulighed for at rappelle og klatre.

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.30.
Mandag den 7. april kl. 18.30 afholder vi et forældremøde, hvor emnet vil
være Pilen og vores sommerlejr 2008. Sommerlejren for Pilen bliver afholdt i perioden 5. til 12. juli på Næsby Spejdercenter!
Meget mere om det i den kommende tid, men det bliver spændende og du
kan godt begynde at glæde dig!

Mandag

3.3.

Foråret er på vej - vi skal aftale det videre program for foråret. Så skal vi udendørs igen!
Hvad skal vi prøve inden vi kan klare os på en
weekendtur eller sommerlejr: Bål, madlavning,
kniv, vandreture.

Mandag

10.3.

Vi skal lave og opsætte vores egne fuglekasser
på Maglevad. Hvilke fugle kan vi få til at komme til vores redekasser?

Mandag

17.3.

Påskeferie - intet spejdermøde

Mandag

24.3.

Påskeferie - intet spejdermøde

Mandag

31.3.

Vi skal arbejde i patruljer og finde ud af, hvordan en patrulje skal fungere med en patruljeleder og en patruljeassistent.

Det har vi besluttet, at vi prøver lørdag den 24. maj.
Tilmelding til turen er nødvendig senest den 20. marts, da der skal
bestille klatresele og andet udstyr.
Tilmelding og spørgsmål kan rettes til en af undertegnede
Spejderhilsen
Kim 2684 8004
Paw 4017 5417

Perlerådet
Topperle

Hanne Jørgensen

47 17 15 95

Perlestyrer Marianne Christensen

47 17 13 74

Perleskriver Annalise Thaysen

47 17 07 03

Vandperle Lene Salling

47 17 20 85

Perletæller Tove Juhl Nielsen

47 17 07 16
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Husk din uniform med mærker og
pakkede lommer!
Husk også varmt tøj og hjemmesko til
alle møderne. Vi skal være meget
udendørs, hvis vejret tillader det.

Med spejderhilsen
Nils, Vivi, Vibeke og Klaus

Program for marts
Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04

Program for marts
Mandag

3.3.

Skræpmøde (klatre)
Mødedag torsdag kl. 18.30 - 20.30.
Knob/besnøringer

Husk afbud til din instruktør:

Onsdag

5.3.

Onsdag

12.3.

Gå 5 kilometer

Lørdag

16.3.

Gå 20 kilometer

Torsdag

6.3.

Onsdag

19.3.

Påskeferie - intet møde

Torsdag

13.3.

Onsdag

26.3.

Gå 7 kilometer

Ministævne melodier og instruktion, hvis vejret er godt (= minus regn) går vi måske en tur
og spiller

Søndag

30.3.

Gå 30 kilometer til Rådhuspladsen

Torsdag

20.3.

Vi holder Påskeferie, da de fleste sikkert har
planer om noget andet...

Torsdag

27.3.

Leg og spil, det er lige hvad vi vil... Og det er
sørme også det vi gør! ☺
Sidst tilmeldingsfrist til Ministævnet!!!
Husk at vi alle gerne skal med!

Karen Frost på tlf. 20 32 99 82
Steffen på tlf. 28 89 30 95

Odins sommerlejr går i år til Klarelven i Sverige, hvor vi i løbet
af uge 27 skal tilbagelægge ca. 120 kilometer på tømmerflåde.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Karen Rahbæk på tlf. 40 14 60 25

Øve melodier til Ministævne, instruktion og
sammenspil

Tillykke til:
Tillykke med fødselsdagen til:
Kim den 10. marts

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Steffen den 15. marts

Tambourhilsen
Ledere og instruktører

Program for marts
Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Thomas 31 17 07 29 inden 18.00.

Tirsdag

4.3.

Fortsat S.K.E.P.-forløb

Fredag Søndag

7.3.
9.3.

Spadeløb… Kan vi vinde? Ja, vi kan så!
(Men vi lader være, for vi ved hvad præmien er!!!)

Tirsdag

11.3.

Afsløring af hvad S.K.E.P. står for. Og
undre os over, hvordan vi har kunne se
billeder fra noget vi har lavet efter de er
blevet taget…?

Tirsdag

18.3.

Torsdag Mandag

20.3.
24.3.

Påsketur

Tirsdag

25.3.

Introducere tysker til kommende forløb

Husk at melde afbud til Carsten på
tlf. 28 72 87 26
Tirsdag

4.3.

Vi laver knob

Tirsdag

11.3.

Patruljemøde

Tirsdag

18.3.

Planlægning af karrusel

Tirsdag

25.3.

Maddag. Husk kl. 18.00

Kyllingen er her, og det er ikke ham der
med cyklen… Invitere mand fra Tyskland
til næste forløb.

Tillykke med fødselsdagen til:
Eva den 4. marts
Steffen den 15. marts
Jeppe den 18. marts
Johnny den 30. marts
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E14
Ping Pong
Megaman

Tillykke med fødselsdagen:
Jeppe den 18. marts

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper
Camilla og Carsten

