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Kære   spejdere   og   forældre   
  

Foråret   vil   vi   bruge   på   at   træne   frem   mod   et   fælles   mål:   Deltagelse   i   DM   i   Spejder   i   april   måned.   
  

  
  

DM   i   Spejder   
Deltagelse   i   DM   består   i   opgaver   vi   løser   i   løbet   af   marts   måned,   og   så   et   weekendarrangement   i   april   -   hvor   
spejderpatruljer   fra   hele   landet   tjekker   ind   fra   deres   egne   spejderhytter.   
  

Vi   får   stillet   opgaver,   som   løses   i   patruljer   -   og   patruljerne   har   selv   ansvaret   for   at   klare   alt   praktisk   arbejde   hele   
weekenden   (mad   med   mere).   
  

DM   i   Spejder   plejer   at   være   en   fantastisk   oplevelse   -   hvor   det   at   deltage   er   mindst   lige   så   givtigt   og   vigtigt   som   at   
vinde.   
  

DM-Weekend   -   24.-25.   april   
Det   er   vigtigt   at   spejderne   er   tilmeldt   DM-weekenden   i   god   tid.   I   løbet   af   marts   og   april   skal   nogle   opgaver   løses   og   
indsendes   af   netop   de   patruljer   der   skal   være   sammen   til   DM   -   og   derfor   skal   vi   gerne   kunne   arbejde   sammen   i   
disse.   Spejdere   der   ikke   deltager   på   DM-weekenden   deltager   selvfølgelig   i   alle   forberedelser   -   på   lige   vilkår   med   
alle   andre.   
  

Vi   beder   om   at   I   tilmelder   jer   inden   næste   spejdermøde   -   altså   senest   søndag   d.   21.3   
Tilmelding   via    dette   link     (bit.ly/vipspejd1)   
  

Bestil   en   T-shirt   
Spejderne   har   mulighed   for   at   få   deres   helt   egen   DM   i   Spejder   T-shirt,   med   DM-logoet,   DDS   Vipperød   og   
spejderens   navn   trykt   på.   T-shirten   koster   175   kroner   og   bestilles   senest   26.3   på    dette   link    (bit.ly/vipspejd2)   
  

Spejdermøderne   i   foråret   
Frem   til   DM   arbejder   vi   med   forløb,   der   tager   udgangspunkt   i   de   færdigheder,   der   typisk   skal   i   spil   når   man   tager   på   
tur   med   sin   patrulje.   
  

Økse,   sav,   kniv,   kompas,   teltslagning,   pakning   af   rygsæk,   orienteringsløb,   knob,   kode-arbejde,   bål   og   bålmad.   Og   
meget   meget   mere.   

  
Uniform   og   tørklæde:   
Hos   juniorspejderne   i   Vipperød   Gruppe   møder   man   selvfølgelig   altid   i   uniform   og   med   tørklæde.   Som   alternativ   til   
uniform   kan   bruges   T-shirt   fra   DDS,   spejderture   eller   T-shirt   fra   Vipperød   Gruppe.   

    

https://vipspejder.dk/begivenhed/dm-i-spejder-junior
https://vipspejder.dk/begivenhed/dm-i-spejder-t-shirt


  
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:   
  

  
Nye   spejdere:   
Vi   håber   at   der   også   fremover   er   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.   
  

Video   og   foto:   
I   forbindelse   med   deltagelsen   i   DM   i   Spejder   laver   vi   både   foto   og   video,   som   brugesbåde   på   vores   egne   medier,   
men   som   også   sendes   ind   som   led   i   konkurrencen.   Der   fremgår   aldrig   spejdernes   navn.   Hvis   I   ikke   vil   have   at   
billeder   af   jeres   barn   bruges   -   så   skriv   venligst   til   Søren   snarest   muligt.   
  

Tjek   medlemsservice   
Husk   at   kigge   forbi   medlemsservice   fra   tid   til   anden,   og   hjælp   os   med   at   alle   informationer   om   spejderen   står   
korrekt.     
Medlem.dds.dk   
I   burde   være   oprettet   med   den   mail   I   har   oplyst   -   få   eventuelt   tilsendt   kodeord.   
  

  
Vi   glæder   os   til   mange   gode   spejderoplevelser   i   2021   

  
Henrik,   Diana,   Christian   og   Søren   

8.   April   Grupperådsmøde   ved   Hytten   -   for   alle   forældre.   

  Besked   fra   Styrelsen:   
  

Vi   efterlyser   2-3   forældre-medlemmer   til   Styrelsen   
    

Hvem   søger   vi:   
Person   som   er   fyldt   18   år   og   som   har   en   tilknytning   til   Gruppen.   Det   kan   
være   en   mor/far,   søster/bror,   onkel/tante   eller   bedsteforældre.   Man   skal   blot   
have   lyst   til   arbejdet   i   Styrelsen,   dvs.:  

● Ca.   5   møder   årligt   
● Hvert   medlem   byder   ind   på   det   som   man   har   lyst   og   tid   til,   fx   

koordinering   ved   uddeling   af   kirkebladene   eller   opdatering   af   
Facebooksiden   

● Får   et   godt   indblik   i   hvad   der   sker   i   Gruppen   
● Hyggeligt   samvær   med   de   andre   i   Styrelsen   og   Lederne   

  
Så   har   du   eller   én   fra   din   familie   lyst   eller   har   yderligere   spørgsmål   så   skriv   til   
Annick   -   annick.jerlev@hotmail.com   
  

mailto:smeinert@smeinert.dk

