
 

HALVÅRSPROGRAM  
Forår 2022 

Møderne afholdes mandage fra kl 18-19.30 hvis ikke andet oplyses. 
Adresse: Bagsværd Møllevej 5, 2800 Lyngby 

Mandag d. 10/1 Alm. Bæver/Ulvemøde 
Mandag d. 17/1 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Mandag d. 24/1 Alm. Bæver/Ulvemøde 
Mandag d. 31/1 Alm. Bæver/Ulvemøde 
Mandag d. 7/2 Generalforsamling i Buddinge kirke * 
Mandag d. 14/2 Aflyst grundet vinterferie 

Mandag d. 21/2 Loppetømning * 

Lørdag d. 26/2 Loppesalg * 
Søndag d. 27/2 Fastelavn i Buddinge kirke * 

Mandag d. 28/2 Alm. Bæver/Ulvemøde 
Mandag d. 7/3 Aflyst 
Mandag d. 14/3 Alm. Bæver/Ulvemøde 
Mandag d. 21/3 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Mandag d. 28/3 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Mandag d. 4/4 Alm. Bæver/Ulvemøde 
Mandag d. 11/4 Aflyst grundet påske 

Mandag d. 18/4 Aflyst grundet påske 

Mandag d. 25/4 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Mandag d. 2/5 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Mandag d. 9/5 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Mandag d. 16/5 Alm. Bæver/Ulvemøde 

Fredag-søndag d 20-22/5 MUST weekendtur * 

Mandag d. 23/5 Aflyst grundet weekendtur 

Mandag d. 30/5 Enhedsafslutning og forældremøde * 

Mandag d. 6/6 Aflyst grundet pinse 

Mandag d. 13/6 Fælles sommerafslutning i Buddinge Kirke * 

Søndag-onsdag d. 24-27/7 Spejdernes lejr 2022 i Hedeland * 

* Der kommer sedler ud omkring disse møder. Se kort beskrivelse på næste side. 

Hvis du er forhindret i at komme, så mail/skriv/ring til 

Bæver: Nete på tlf 61 66 45 20 eller bæver@buddingespejderne.dk 

Ulv: Camille på tlf 23 88 41 50 eller ulv@buddingespejderne.dk 
I kan også finde kalenderen/halvårsprogram på vores hjemmeside 
buddingespejderne.dk 

  Mange spejderhilsner bæver/ulvelederne August, Camille, Catrine, Tobias og Nete 
   

mailto:bæver@buddingespejderne.dk
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A-Z beskrivelse til halvårsprogrammet 
 

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 

7 Generalforsamling. Der er generalforsamling i gruppen i Buddinge Kirke. Her bliver 

regnskabet for 2021 gennemgået, og der kan stilles spørgsmål med mere. Derudover er 

der valg til grupperådet. Nogle gange er der andre emner som skal drøftes, og det kan 

oftest læses på indbydelsen. 

Alle bæverne og ulvene bliver underholdt med film eller aktiviteter udenfor imens der 

er møde. 

 

21 Loppetømning. Der er ikke almindeligt bæver og ulve møde denne dag. I stedet må 

bæver, ulve og forældre meget gerne hjælpe med at afhente ting fra genbrugspladsen til 

loppesalgsstedet på Telefonfabrikken. Der er trailer til rådighed og selvom man ikke 

selv har bil, kan jeres hjælp godt bruges.  

 

26 Loppesalg på Telefonfabrikken. De loppeting som vi har hentet ind i løbet af ugen, 

skal denne dag sælges. Det plejer at være en hyggelig dag, hvor der skal pruttes om 

priserne. Indtjeningen går ubeskåret til Buddinge gruppe.  

 

27 Fastelavn i Buddinge kirke. Kom gerne udklædt. Det starter med en børnevenlig 

 gudstjeneste, der bliver slået katten og tønden, spist fastelavnsboller samt uddeling af 

 dronning- og kongekroner. Til sidst er der uddeling af slikposer til børn og barnlige 

 sjæle. 

 

Maj  

20-22 MUST weekendtur. MUST står for minier, ulve, smutter og tumlinge, dvs det er en 

tværkorpslig lejr. Denne weekendtur foregår på Næsbycentret hvor temaet for 

weekenden i år er baseret på filmen ”Raya og den sidste drage”. 

 

30 Forældremøde. På dette møde vil vi fortælle en hel del omkring hvad vi skal lave på 

spejdernes lejr 2022. Pakkelisten og andet vil blive gennemgået. Vi står selvfølgelig 

også klar til at svare på alle de spørgsmål I skulle have hvis det er første gang jeres barn 

skal med på så stor en lejr.  

   

Juni 

13 Sommerafslutning i Buddinge kirke med små aktiviteter samt ren råhygge for hele 

familien. 

 

Juli 

24-27 Spejdernes lejr 2022. Vi tager på en stor lejr til Hedeland nær Roskilde sammen med 

resten af gruppen samt en masse andre spejdere fra resten af Danmark. 

Se mere info om lejren på udleveret seddel.  

 

 

Hvis der skulle være yderligere spørgsmål til noget af ovenstående, så er I velkommen 

til at spørge en af lederne. Ellers vil der, når vi nærmere os den pågældende aktivitet, 

komme en seddel ud med mere info.  

 
 


