Minispejder
Forår 2020
Vipperød januar 2020

Kære spejdere og forældre
Hermed en hilsen fra ledergruppen - med en tak for det gamle spejderår, og nyt om det kommende halve
år.
Mini´erne i Vipperød består i skrivende stund af 33 spejdere og 4 ledere. Vi mødes hver tirsdag aften og tager flere gange om året på overnatningsture.
Ud over vores egne aktiviteter laver vi spejderi sammen med resten af Vipperød Gruppe, og vi deltager i
arrangementer med vores division “Skjalm Hvide”, hvor vi møder spejdere fra resten af nordvestsjælland.
Sammen med dette brev finder du en kalender med de aktiviteter vi allerede nu har planlagt for det
næste halve år.

Spejdermøderne
Frem til sommerferien arbejder vi med forløb der tager udgangspunkt i DDS mærker til minispejdere og
så bruges nogle møder på at forberede de ture vi planlægger:
Januar / februar

Stjernekigger, hvor vi har fokus på nattehimlen og stjernernes
historier.

Februar / marts

Nørd, hvor vi skal fascineres af naturvidenskaben og udforske verden
omkring os.

April

Divisionsturnering og forberedelse af vores deltagelse

Maj

Primitur (overnatning) og spejdermøder sammen med
Skarridsø-spejderne

Maj / Juni

Natur-tjek, hvor vi går på opdagelse i naturen omkring os og
registrerer dyr og planter

Særlige datoer - for forældre:
I løbet af det kommende halve år har vi et par særlige dage hvor vi har brug for jer som forældre:
Tirsdag uge 8
18. februar

DDS Vipperød tjener penge på at omdele kirkebladet.
Vi har brug for forældre der vil hjælpe os med at komme byen rundt
og dele kirkeblad ud - sammen med små grupper af spejdere.
Pengene vi tjener bruges til spejderaktiviteter.

Tirsdag uge 10
3.marts

Grupperådsmøde - DDS Vipperød er en forening, og
Grupperådsmødet er vores generalforsamling. Forældre opfordres til
at deltage.

Onsdage uge 18/19

Vi har aftalt med spejderne i Skarridsø-gruppe at holde to fælles
spejdermøder, hvor vi besøger hinanden. Vi får brug for forældrehjælp
til kørsel til Jyderup den ene dag. Bemærk mødedag flytter til onsdag.

Tirsdag uge 26
23. juni

Sommerafslutning

Særlige datoer - for spejdere:
Gruppen arbejder på tre fælles arrangementer i foråret som mini-spejderne inviteres til - hvis de bliver til
noget. Arrangementerne er noteret i kalenderen med gul skrift:
22. februar
23. april
2. maj

Spejdernes Tænkedag
Sct. Georgsdagen
“Sov-ude-dagen”

Sommerlejr:
Vi regner med at arrangere sommerlejr igen i år, i en af forsommerens lange weekender. Vi sender
besked ud så snart vi ved mere.

Nye spejdere:
Vi håber at der også fremover mange der gerne vil være spejdere sammen med os. Har du venner der
gerne vil prøve at deltage i spejdermøderne er det vigtigt at de først kontakter Søren eller Diana.

Afbud og spørgsmål:
Husk at melde afbud hvis spejderen er forhindret i at møde til et spejdermøde. Afbud meddeles til Søren
(26215899 / smeinert@smeinert.dk ) eller Diana (29453712). Send gerne afbud pr. sms.

Sangbog:
Vi kan godt lide at synge på spejdermøder og lejre. Sangene finder vi i DDS Sangbogen, som vi gerne
ser at spejderne har i skjortelommen. Sangbogen kan købes i Spejdersport - eller ved at sende 65
kroner via MobilePay til “box32106” senest 2. januar - så bestiller vi sangbøger hjem. Husk at skriv
spejderens navn som bemærkning

Vi glæder os til mange gode spejderoplevelser i 2020

Sidsel, Henrik, Diana, Christian og Søren

