Beskrivelse

Mini

1.

Lave en Kylling

Lave en Kylling af piberensere og fjer

X

X

2.

Insektbo i
konservesdåser

Deltagere får at vide forinden, så de kan
medbringe 2 konservesdåser

X

X

3.

Drømmefanger

Lav et flot drømmefanger

X

X

X

4.

Brug kroppen på
den fede måde

Du kommer til at være en af brikkerne i
forskellige spil.

X

X

X

5.

Insekthotel

X

X

6.

Vildsvin

Lave et vildsvin

X

X

7.

Foderhus

Lave et foderhus

X

X

X

8.

Stratego

. Legen er baseret på brætspillet stratego, hvor
den enkelte deltager skal være en brik i det
klassiske spil, hvor det gælder om at finde
modstandernes fane.

X

X

X

9.

Ugler

Lave ugler i træ

X

X

X

10

Pizzabagning

Lav og bag en pizza

X

X

X

11.

Orienteringsløb

Der vil være simple opgaver for nybegynderen
og noget sværere for den øvede,
Du kan komme selv eller patruljevis.

X

X

X

12.

Snitteværksted

Kom og lav en Patøkstave eller en brummer.
Medbring din dolk.

X

X

13.

Bål og
båltænding

Tænding af bål med og uden tændstikker. Med
forskellige træsorter.

X

X

14.

Slibning af dolke

Trænger din dolk til at blive slebet?
Medbring dolk.

X

X

15.

Aktiviteter for
trop

Separat indbydelse. Såfremt du vælger denne
aktivitet, behøver du ikke vælge andre.

Trop

Navn

Mikro

Junior

Nr.

Indbydelse

DIVIDUS-DAG
Lagoniskolen (Bregnbjergskolen)
Unionvej 4, Vojens
X

3. november 2018

3. november 2012

X

Pamhule Division
Det Danske Spejderkorps

I mere end 35 år har Pamhule Division inviteret til Dividusdag på Lagoniskolen i Vojens.
Her samles alle områdets blå spejdere til en fælles hygge- og aktivitetsdag, hvor
spejderne prøver spændende aktiviteter og lærer masser af nye spejdervenner at
kende.
Der er mange forskellige aktiviteter på programmet. Nogle aktiviteter er kun beregnet til
de yngre aldersgrupper, mens andre kun er for de større. I oversigten på bagsiden kan
du se en kort beskrivelse af hver aktivitet og hvilke aldersgrupper den henvender sig til.
Du skal vælge fire aktiviteter og sætte dem i rækkefølge, så den aktivitet, du helst vil på,
står øverst. Den næstbedste som nummer to osv. osv. Der er kun tre aktivitetsperioder,
så du kommer kun til at prøve tre aktiviteter. Men ved at du vælger 4 aktiviteter, er vi
sikre på, at puslespillet kan gå op, så alle kommer på aktiviteter, de har ønsket sig.

Praktisk information
Hvornår:

Lørdag d. 3. november 2018

Hvor:

Lagoniskolen i Vojens.

Mødetidspunkt:

09:45 ved mellemgangen mellem ”stor” og ”lille” gårdslplads

Pris:

30 kr.

Medbring:

Madpakke og drikkelse. Overtøj udendørs

Tilmelding:

Sammen med betaling til din leder senest i uge 41

Hvis du eller dine forældre er i tvivl om noget, kan du få svar hos din spejderleder.


Tilmelding
Tidsplan:

_____________________________
Navn - spejder

10.00

Velkomst
Fordeling til aktiviteter

10.30

1. aktivitetsperiode (5 kvarter)

Gren: ________________________

Aktiviteter

Nr.

Navn - aktivitet

11.45

Frokost (madpakke)

1. prioritet

_____

_______________________________

12.15

2. aktivitetsperiode (5 kvarter)
Fordeling til aktiviteter

2. prioritet

_____

_______________________________

13.30

3. prioritet

_____

_______________________________

Kagepause
Fordeling til aktiviteter

4. prioritet

_____

_______________________________

14.00

3. aktivitetsperiode (5 kvarter)

15.15

Samling

15.30

Fælles afslutning

15.45

Tak for i år

Mine forældre kan bage kage

_____

Forældre telefon på dagen _______________

