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Kære spejdere og forældre

Vi glæder os til at nyt efterår med juniorspejderne. Allerede nu begynder vi at arbejde os hen imod næste
sommer, hvor vi skal deltage på  “Spejdernes Lejr” d. 23.-31. juli sammen med 40.000 andre spejdere.

Velkommen til 8 nye juniorer
Når vi mødes til første spejdermøde tirsdag d. 17. august skal vi tage imod 8 mini´er der skal rykke op og blive
juniorer.

2. og 3. års juniorerne står for at planlægge oprykningen og byde de nye juniorer velkommen.
Spejdermødet er som altid fra 18.00-20.00

Når de nye spejdere er rykket op er vi 32 spejdere og 5 ledere i juniorgrenen.

Kirkeblad:
Til spejdermødet 24.8 beder vi om at alle forældre der har mulighed for det, møder sammen med spejderne.
Vi skal have delt kirkebladet ud - for blandt andet at tjene penge til vores deltagelse på Spejdernes Lejr.

Ved spejdermødets start fordeles ruter i hele sognet - så tag gerne bilen med.

Survivor
De kommende måneder bruger vi til at arbejde med forløbsmærket “Survivor”. Med
dette mærke får spejderne udvidet deres friluftsfærdigheder og bliver klar på at tage på
tur med primitivt lejrliv. Mærket har fokus på udfordrende aktiviteter, hvor spejderne
afprøver egne grænser og lærer teknikker til at klare sig på naturens præmisser.

Spejderne skal, som altid, deltage i mindst 75% af spejdermøderne hvor vi arbejder
med forløbet for at kunne få forløbsmærket.



Survivor-Run
Midtvejs i vores arbejde med survivor-mærket afholder vi en overnatningstur hvor vi afprøver vores nye
færdigheder. Vi kombinerer primitiv overnatning med deltagelse i VippeRun. Overnatning fra fredag aften d. 17.
september til lørdag d. 18. september.

Spejdere skal tilmeldes senest 22. august via dette link.

Divisionstræf
2.-3. oktober skal vi deltage i det årlige divisionstræf sammen med andre juniorspejdere fra Skjalm Hvide Division.
I år skal vi til Jerndalhytten nær Hvalsø. Titlen på årets træf er “Spejder som i gamle dage”. Måske kan vi bruge
nogen af vores survivor-skills.

Spejdere skal tilmeldes senest 22. august via dette link.

Kodehoved:
Inden jul kaster vi os også ud i forløbet “kodehoved”, hvor vi gennem en periode
arbejder med koder. At kommunikere i koder er en klassisk spejderaktivitet og en sjov
måde, hvor spejderne dels kan udvide deres forståelse af kommunikation og træne
deres logiske sans.

Koder kan se ud på mange forskellige måder, og kan variere i sværhedsgrad fra de
relativt lette til de næste ubrydelige. Koder kan også være en sjov måde for spejdere
at kommunikere med hinanden på, lige foran næsen på andre, som ikke ved, at der
er en kode i spil.

Juletur og juleafslutning:
Husk at sætte kryds i kalenderen 18.-20. november, hvor vi skal på Juletur.
Sidste spejdermøde inden jul bliver tirsdag d. 15.12.

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.

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.

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

Henrik, Diana, Johnny, Christian og Søren

https://vipspejder.dk/begivenhed/survivorrun
https://vipspejder.dk/begivenhed/divisionstraef-junior
mailto:smeinert@smeinert.dk

