
Bævernes ½-årsprogram forår 2020 
 

Mandag den 6/1 1. bævermøde 
Mandag den 13/1 Bævermøde 
Mandag den 20/1 Bævermøde 
Mandag den 27/1 Bævermøde 
Mandag den 3/2 Generalforsamling 
Mandag den 10/2 Aflyst pga. vinterferie 
Mandag den 17/2 Bævermøde 
Søndag den 23/2 Fastelavn i Buddinge Kirke 
Mandag den 24/2 Bævermøde 
Søndag den 1/3 En dags tur  
Mandag den 2/3 Intet bævermøde 
Mandag den 9/3 Bævermøde 
Mandag den 16/3 Bævermøde 
Mandag den 23/3 Bævermøde 
Mandag den 30/3 Bæver, ulve og forældre har loppetømning  
Onsdag den 1/4 Bæver, ulve og forældre har loppetømning 
Lørdag den 4/4 Loppemarkedssalg  
Mandag den 6/4 Aflyst pga. påske 
Mandag den 13/4 Aflyst pga. påske 
Mandag den 20/4 Bævermøde 
Mandag den 27/4 Bævermøde  
Mandag den 4/5 Bævermøde 
Mandag den 11/5 Bævermøde 
16-17 maj Bæver og ulve weekend 
Mandag den 18/5 Intet bævermøde 
Mandag den 25/5 Bævermøde 
Mandag den 1/6 Aflyst pga. pinse 
Mandag den 8/6 Sidste bævermøde inden sommerferien 
Mandag den 15/6 Sommerafslutning for hele gruppen 

 
Vi fortsætter med at holde vores møder sammen med ulvene.  
Møderne holdes i Rovdyrhulen, Bagsværd Møllevej 6, 2800 Kongens Lyngby. 
Hvis andet ikke er angivet er det i tidsrummet kl. 18:00 – 19:30. 
 
HUSK at melde afbud inden mødet, hvis Jeres barn ikke kommer 

 
 
Nete 61 66 45 20 
 
 
 
 
 



A-Z beskrivelse for bæver  
 
Her kommer en lille beskrivelse af hvad de anderledes møder drejer sig om. Der 
kommer mere information omkring disse aktiviteter når vi nærmer os: 
 
Februar 
3 Generalforsamling. Der er generalforsamling i gruppen i Buddinge Kirke. Her 

bliver regnskabet for 2019 gennemgået, og der kan stilles spørgsmål med 
mere. Valg til  grupperådet. Nogle gange er der andre emner som skal drøftes, 
og det kan oftest læses på indbydelsen. 

 Alle bæverne bliver underholdt med film eller aktiviteter imens. 
 
23 Fastelavn i Buddinge kirke. Kom udklædt. Det starter med en børnevenlig 

gudstjeneste, der bliver slået katten af tønden, spist fastelavnsboller samt 
uddeling af dronning- og kongekroner. Til sidst er der uddeling af slikposer til 
børn og barnlige sjæle. 

 
 
Marts 
1 En dags tur. 
 En hyggelig dagstur hvor vi skal lave nogle fede aktiviteter væk fra hytten. Tid 

og sted for hvor og hvornår vi mødes og afslutter kommer senere. 
 

April  
30 marts og 1 april 

Loppetømning: ”der skal samles ting og sager som sælges på loppemarked” 
Bævermødet er blevet erstattet med tømning, hvor bæver og forældre kommer 
og giver en hånd med. 
Loppetingene skal sorteres → transporteres til salgsstedet på Transformervej 3  
 

4 Loppemarked – salgsdag. Her mødes børn og forældre og hjælper med at 
 sælge på Transformervej 3. De penge, som vi tjener, går direkte til gruppen. 
 Det er en hyggelig dag, hvor alle er velkomne.  
   
Maj 
16-17 Ermelunden inviterer på en bæver og ulve weekend. Vi skal på weekenden 
 mødes en masse andre spejder fra distriktet. Nogle kan man måske kende fra 
 sommerlejren 2019.  
  
 
Juni 
15 Sommerafslutning i Buddinge kirke med små aktiviteter samt ren råhygge for 
 hele familien. 
 
 


